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\
Usdanige Leden te door-

fnuffèlcn , kan een deught-

aardige ziel van ’t dool-

fpoor dezer wereld lokken,

en verbaad door hun beval-

ligheid
,
buiten zich zelven

in vreugd verrukken. Europa heeft veel

geeden , met vernuftige hardenen
,

geteelr,

naaar geen , mijns bedunkens , welke door-

kneder hartstochten , uit vlugger breyn 9

dan van B a a r. l e , heeft te berde ge-

* 3 bracht.



bracht. 3
t Zyn hemelvallige redeneringen

die hun keurrelingen op’er vlerken door

<de derren beurt, en ziel-ontroerende art-

zenyen , welke hun beminnaars hier en
hier namaals kan vreugd tronen, ’t Zou
van te langen adem , en myn onmogelyk
zyn , de lieerlykheden dezer puik-perlcn te

waardeeren.

Doorluchtige verdanden , als *1) Ed.
en U Edu. Voorzaat , welke voor de Ma-
jedcits der Chriftenen Alheid menigwerf
de uitmuntende vertoogen hebben opge-

did p en onfeilbaar deze vergode Oratien

in ’t Latyn eeniger maten zyn bekent ge-

weed , hebben daar over een heerlyker

lof kunnen uiten
5

gelyk ik hoop dat de

felvige nu in onze moedertaal overge*

bracht , van U Ed. ook Tullen genieten : en

onze Landaard , welke, die onkundig zyn,

haar in ’t lezen mogen verwonderen
,
ge-

lykze in het derde dezer eeuwe de Toe-
hoorders van dezen Heraut verwonderden,

doen Hy terllludre SchooJe deze Oratien,

hun meteen boven menfchelykeharmonye
voor galmde.

Wat nut , wat heerlijkheid het menfebdom is befchtomi,

,

Dat A'eeuw'ge Sone Gods haar is tot heil gehooren,



%n voor baar gruwlen Jiraf , op ’t fchendig bloed- altaai

Van bet vervloekte kjuis , florf als een Martelaar.

Wat lofeen deugdzaam Prins van God en volkaan balen ?

Wat wondten van de ziel des menfcb is af te malen ?

In hoe een koopman moet met wijsheid zijn gekroont ?

Wat wezen in ’t vernuft , en ’t zaaklijk. wezen woont ?

Hoe ’s hemels wonderbeên noit is van menfcb begrepen ?

Hoe Neerlands feltbeer was op Oorlogs-lifl gejlepen

,

lejlormt , herneemt Breda. Hoe Tromp vol dappremoet

De Cajlliaanfche Vloot in ’t Britze Duins aandoet,

In door ’t vuurbrakent Jlaal Oquendo deed be[wijken.

Hoe hy Maria groet , de moeder van drie Rijken,

Op hare blijde kpmfl in ’t Hollands Republijk;

Hier toont j’er Atnflels Stad, gevormt uit veen en Jlijk,

Dus luijlerrifk.gebouwt , met haar fcbeepsrijke vefien,

In kpopmanfchap ,
gevoert uit ’t Zuid , Noord , Qoji

en Wejlen
,

In al wat tot vermaaki, en ziels verwendernit

Mocht Jlrekfen , toont hy hier die groote Medicis,

Voordeftigh Heer. Deze omvaardeer-

Jyke paarlen , welke U Ed, Ampt en wel-

wijze wetenfchap eigen zyn, vond ik ver-

plicht , nevens zyn Gedichten , met eer-

biedenis onder U Edu . vleugelen
, voor

’t wan-oordeel der fwakke geeften te vei-

ligen. Hoopende dat gy myn op de toet-

ze niet zult wan-danken, wijl deze uit-

muntende harts-tochten van geen fterffe-

tykheid fchijnen toegewijd.

Dea



Den eeuwigen Al-beheerfcher onder-

fchrage ondertuflehen U Edts

. doorluchtig

Huis voor alle rampen, hy geve U Ed.

hier een voorfpoedige en vreedzame bezit-

tinge met zyn Ed ts
. Familie 5 en neme U

Ed. alle namaals op ter eeuwiger Bruilofs-

feeft , onder ’t lof-vreugd-fchateren van

’s hemels burgerye , welke van harten

wenfcht

rü Ed“° 'Dienji-bereide

BALTES BOEKHOLT,

Amftcrdam den eerden van
Hezfftmaand iggf.
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Casper vam Baeries

WYZE KOOPMAN,
•

< OF
Oratie van de Koophandel en Wijsheid,

leerende hoe nootzakelijk het is , dat deze

twee oeffeningen elkanderen verge-

zélfchappen en bywoonen.

Op d'Inwying der' doorluchtige

Sckoole i'Amjlerdam,

Root Achtbare Heer Schout*
voortreffelijke en Erentvejle Bur-
germeesters en SchepenS)
aanzienlijke Raatsheeren *

voorzigügePenfionariJfen,eerwaarde

voorzorgen
,
getrouwe Dienaren des

Goddelijken iToords, en hooggeleerde

Doctoren, Schoolmeefters en Opzienders der Scholen,goet-

aardige en beleefde Burgers en Koopluiden, yvenge

Jongkinans,en eindelijk.gy allemaal , zo oud als jongk^dia

hier met menigte om dees Oratie te horen vergadert zift.

ZO dikwils als ik, eerwaarde Toelioofders*

-lees uwe Stad , en die nu ook mijae Stad is*

aanfchoujcn mijne ogen op alle deffelfs cieraden

en voortreffelijke koftelijkheden fla, zo fta ik ifl.

twijffeljwaar over ik my in deze Stad het meefte
moet verwonderen. Want hier verrukken en
doen my ftil ftaan de heilige Kerken God ter ee-

ren gedicht; omelbre prachtige Armmehuizen*

A To«



% Gasper van Baerles
Torens,en andere heerlijke gebouwen, die hun
toppen en gevels tot in de wolken Heken . Daal-

de Daromen en Schutfluizemom ’t water in haar

loop te keren en te fchuttenjginder de heerlyke

opgeboude Beurferoduizende verwulfde Sluifen

en Bruggen.Schep ik vermaak om onwaardeer-
lijke en koftelijke Koopmanfchappen van Ooft:

en Welt hier na toegevoert te zien: tot verftom-

mens toe moetmen zich verwonderen alsmen’ev

’t oog op flaat. Bevangtme de luft om ontallyke

menigten van groote Schepen,ruime Havens,ol
veilige Reden t’aanfchouwen ,

hier in overtreft

deze Stad alle andere Heden. Wil ik des Stadts

grootte met mijne oogen afmeten,zo verlokken

en vervoeren my de heerlyke en koftelyke Ge-
bouwen om zulx te volvoeren, en als ik op deze

mijne oogen fla , zoverbyftert en verfteurt my
d'ontelbare menigte derBurgers.En wanneer ik

deze naau overzie en betracht, zo verwonder ik

my ten hoogften in zo groote menigte van men-
fchen , over de voorzichtigheit der Beftierders,

eerbiedicheittegensdeWetten,gehoorfaamheit

en zedigheit der Onderdanen,en’t geen ’t voor--

naamfte is,en daar’t al aan gelegen leit,dat’et al -

les zo ordentelyk en gefchikt toegaat.Ook zo ik

my voor laat ftaan.is het geen geringe faak,dat ik

in die Stadt gekomen ben en gezien worde, die

overal in Poelen enMoeraflcn dryft,alwaar hou-

te Boftchen zo vele en zo grooteheerlijke Ge-
bouwen dragen en onderfteunen , en verganke-
lijke Pijnboome maften de welvarenfte Zee-
en Koopftad van geheel Europen onderftutten.

Zulx datmen met recht zeggen mag , dat in ’t

ftich’



Wjjz,e Koopman. 5
ftichten en vokojen van deze groote Stad de na-

tueren arbeit ,
deugt en geluk , Aard’ en Zee

fchijnen geholpen en hand aan ’t werk geflagen

te hebben. En hoewel alle deze dingen uitmun-

tent heerlijk zijn , onwaardeerlyke onkoften

vereifchen,en met recht verwonderens waerdig

zijn , en de Faam van deze rijke Stad wijt en zijt

verfpreyen , zo komt ’et nochtans aan treffelyk-

heit en heerlijkheit by dit werk niet te pas * dat

de grootachtbare Raadt en Burgermeefters

voorhebben. Want dezer hunner voornemen is

om de wijsheit en geleerthcit te hanthavenjen de

zelve hier openbarelijk te laten leeren , en alzo

op een nieuwe maniere de glans, glorie en heer-

lijkheit van deze Stadt op dezen dag beginnen
te vergrooten en te verheerlijken. Wel te recht

heeft ’et aenzienlijke en voorfichtige Mannen
goet gedocht,dat deze Stad die tot nog toe een
zitplaats van Mercurius,en woonftede vanPluto
geweeft is, nu ook een woonplaats van Pallas en
Phoebiis mag genoemt worden , datze de glans

van machten en rijkdommen met de ftralen van
geleertheit verheerlijke en befchijne, en de rijk-

dommen dan eindelijk recht na volle waardy
leert fchatten , wanneerze der zelvigen nuttig-

heit en gebruik uit de boeken der Geleerden ge-

leert heeft. En het was behoorlyk en ook hoog-
nodig, dat die Stad , van wiens machten en ryk-

dommen de ganfche werelt te fpreken weet, ten

kaften haar ook bemoeide met dingen die een
onfterffelyke naam te weeg brengen. Het pafte

wel,dat deBurgers hunne fonen tot de koophan-
del te dryven, genegen tot grootcr dingen dan

A 2, koop-



4 Casper van Baerles
koophandel te doen , optogen , om alzo de ver-

ganklyke goederen dieze bezitten , door de we-
tenfchap van goede kunften en eeuwige naam,te
vertrooftcn en vergoeden , waar van het eerfte

den menfch by blyft zo lang hy leeft,het tweede
blijft ook na ’s menfchen doot , en vergaat nim-
mer.En wat kan’er heerlyker en treffelyker we-
zen , als dat die zelfde volkeren

, wien de liefde

van kopen en verkopen uit alle hoeken des we-
relts na deze Stad pleegt te jagen , te gelylt om
wetenfchappen en goede kunften in te kopen»

daar na toe reizen , en datze niet alleen de Win-
kels en Kaften met koopmanfchappen opge-
pronkt, maar ook de Kerk en woonplaats der

Zanggoddinnen bezoeken,en,alsze van roepen,

razen , en tieren op de markt moede en afgemat

zyn,hunne zinnen weder door een lieffelyke za-

menfprekinge der zanggoddinnen verquikken.

En dewyl nu opdefetegenwoordigendageen
aanvang van dit hoogloffelyk werk gemaakt
wort , zo zal ik

,
gelykmen van ouds in Scholen

gewoon is te doen,het eene ofhet ander,voor af

fpreken, en aan Minerva,die groote Goddin der

Wysheit , midden onder de wapenen , terwyl

God Mars aan het hollen is, en yzelyk brult,ter-

wyl onze Vryheyt gevaar loopt van Schipbreuk

te lyden, en terwyl de hachlyke gloet en hevig-

heit der Oorlogs- buyen
,
die nu dezen , dan die

meê- valt,d’overhant heeft,dit gemene befte van

nu tot in der eeuwigheit toeheiligen en opdra-

gen. Hierom zal ik van zodanige dingen fpre-

ken,die, zo ik my voor laat ftaan, met d’aart van

deze plaats , Burgers en omgang van deze Ryk-
vcr.
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vermaarde koopftad heel wel over een komen.

In defe gelegentheit deViftchers na aapende,die

voor een gebruik hebben,aan hun angel tokkel-

brood en aas,om de Viflchen aan te lokken,han-

gen.Want recht uitgezeit,ik ben altijd van zulk

gevoelen geweeft , dat zodanige luiden wel ter

deeg hun fotheid laten blijken ,
die op de markt

met de reuzenftrijd voor den dag komen,in ’t le-

ger een Uialeiïuum en Tlymema,redekavelingfche

Hecht befluit opwerpen. Op dePredikftoel din-

gen,die het Koning- en Kaizerrijk aangaan,ver-

halen,en op gaftmalen over Hecubas en Andro-
machesdooden droevige uitgang ;haar ontftel-

len en een treurig gelaat tonen, in de Scholen de

Jeugtmet zodanige oeffeningeribbezakken en

afmartelen,daar afmen op het Raadhuis behoor-

de te fpreken. Weshalven laat ik my voorftaan

,

dat ik een grove miflag zoude begaan, indien ik

by Kooplieden,by een Volk dat na gewin haakt

en fnakt,midden onder het rammelen en klinken

van goud en filver , in zodanig een Stad,die ner-

gens anders dan op winft uit is , van andere din-

gen,als van de koophandel,winft en rykdommen
zou fpreken.Niet dat myn voornemen is,om hen
te willen leeren koophandel dryven,maar wyflè-

lijk koophandel te doen of hen eenige kunften
van winft te doen in te fcherpen ; want op zulke
konften , recht uit gezeit

,
hebbe ik my noit ge-

leiden ben een kint daar in,maar om de kunften,

die de befte en edelfte zynuwaan tepryzenen
voor goet te kennen, niet dat ik de begeerte van
rijkdommen ganzelyk wil verwerpen,maar dat-

men de zelve met verftant en zin in toom hou-

A 3 den



6 Casper van Baerles
den moet en bedwingen , namelijk' ’k zal dit be-

wijzen , dat dat de befte koophandel is
,
alzo des

wijsheids en geleertbeids-oeffeninge dezelve

vergezelfchapt, nochte dat de angrt en zorg van

rijkdommen te vergaderen,des gemoets betrag-

tinge hinderlijk is, nochte des gemoets betrach-

tingé de zorg en angft van rykdommen te verga-

deren,maar dat dë ktinft van koophandel te drij-

ven,en zig in de wijsheid te oeffenen, in alle ma-
nieren heel wel met malkanderen overeen ko-

men. Invoegen iemand die koopmanfchap wil

doen,zo veel te gelukkiger zal zyfi,boe gaauwer
hy in de wysheid en geleerdheid aai-ervarenzyn.

De Stad Athenen heeft de Philoföfen,Laé£ede-

mon de Wet-gevers , Romen de Schatmeetters

van hare dingen , ’tgeen zy te zéggen hadden

,

Wel horen fpreken
,
zozal’took, zo ik hoop,

d’Amfterdammers niet befwaerlijk,'nögtè moe-
jelyk vallen,om een Philofoof.een Ariftötelifche

aanhanger, alhoewel hy van lager Vólk gefpro-

ten is, van der Kooplieden uitniuntentheid,

deugd , en wat eigentli ik haar ampt is , te horen
Ipreken. En middelerwijl ik hier in doende ben,

wijtberoemde Toehoorders, zo lüiftert met
hart en zin aandachtig toe , en wilt een weinig
uwe gedachten van deze geld-zorge , waar van

ik fpreken zal , aftrekken.

Koophandel te drijven > toehoorders ,
is van

daag nog gifteren niet begonnen,nogte ook wys
te zyn,maar al voor eenige eeuwen by de fterffe-

lyke menfchenin’t gebruik geweeft.Zulx dat ik

in bedenken fta, en niet weet ,
ofmen her voor

yaft houden moet
?
dat de koophandel van de

wys-
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wysheid haar oorfpronk gekregen heeft : dan of

de wysheid van de koophandel haar begin geno-

men heeft : dat is altyd zeker en gewis, dat deze

oeffeninge altyd malkanderen onderlinge hulp

en dienlt bewezen hebben. Dewijl geleerde en

wijze Mannen van zodanig gevoeien waren,dat

zonder verwiflèlinge van waren den fterffelyken

menfehen na behoren niet konde te hulp geko-

men wordenren het vaft ftaat,en een ygelijk ken-

baar is,datmen door koopmanfehap te doen zeer

toeneemt en aangroeit in wijsheid , kennis , en

voorzigtigheid. Want die koophandel drijven

zyn verfmift en gaau van verftant , en dewijlze

vlytig oppaflen,datze niet door liftigheid bedro-

gen worden,zo gebruikenze de wysheid tot haar

raadsman,de hoop van winft te doen verdubbelt

en vergroot haar zorg en wakkerheid : de hoop,
de nooddruft ontfteekt en hiit op de nuttigheid,

nuttigheid word wederom ontftekenen opge-
hift van behoeftigheid,die door vericheiden ge-

bruiken afgeregt en wel geoeffent zynde een

konft gevonden heeft, om op duizenderlei wijze

aan de koft te geraken,en rijk te worden.En om
deze reden, acht ik, dat d’ouden, als befchermer
en opziender over’t kopen en verkopen,niet den
toornigen Mars,nog de geile Venus,nog de tra-

ge Maan,nog de belaglijke Vulkaan,maar Mer-
curius, die alle andere Goden in liftigheid en
gaauwigheid te boven gaat,te weten,die vinder
van de wysheid en welfprekendheid,(lellen* na-
melijk om in te fcherpen,en te leeren.dat die ge-
ne , die koophandel willen drijven , wysheid en
welfprekendheid van noden hebben ; . wijsheid,

A 4 op



8 Casper van Baerles
op datze een eerlijk gewin van een oneerlijk we-
ten te onderfcheiden,welfprekendheid,op datze

met glimp van woorden hunne Waren, die zy

haar zoeken quyt te maken, kunnen oppronken
en aanprijzen.Hierom voegdenze ook een Haan
neffens hem, om daar mede de wakkerheid af te

beelden , en te doen verftaan, dat een Koopman
3
s morgens vroeg in de weer en niet flaperig

snoet wezen,daar en boven op alle voorvallen en
gelegendheden ’t oog te houden en te letten, zo
hy winft wil doen en aan de kort raken. Al over

lang heeft Plautus in zyn Stichus aldus gekraait:

Alles is met my voor de wint afgelopen,nu keer

ikgezont en behouden weder na huis,ik bedank
ten hoogften Neptunus en’tonweêr, alsook

Mercurius , want deze is my zeer behulpzaam
geweeft in’t verkopen van mijne waren j Mercu-
rius is de man die gemaakt heeft dat ik nu wel
Viermaal rijker ben als te voren. En zeker,in wat
eeuwen op wat plaats d’eerfte koophandel ge-

daan is, dat zult gy nergens beter konnen verne-

men , dan üit de nagelaten Schriften en Boeken
der Geleerden.Deze Boeken zullen u onderreg-

ten dat in d’eerfte eeuwen, als alle koftelijkhe-

den in waren, die de natuur haddc voortgebragt

beftonden , alleen maar koophandel gedreven

wiert van Beeften en Landen,als mede dat d’eer-

fte Kooplieden Landbouwers en Akkermannen
geweeft zyn,deze Boeken zullen zeggen,dat het

woord van Jujlitia commutativd ofwiiTeibare Ge-
rechtigheid,dat de Philofofen in de Scholen ge-

durig inde mond hebben, van de Koopluiden

haar oirfpronk gekregen heeft, invoegen dat de-
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ze konft van koophandel te doen,van de welken
wy nu fpreken een goed gedeelte van de Pbilojo-

pbia woralis,zedige Wijsgeerte uitmaakt. Arifto-

teles in de boeken , waar in hy ider Burger zyn
ampt op leit

,
fchrijft mede de Koopluiden haar

wetten en ampten voor , om alleenlijk daar door
te vertonen , dat het tot volmaaktheid van een
wijs man ftrekt,zig op deze kunften te verftaan.

ja den Goddelijken Plato gebied in de boeken,
daar in hy een gemene befte oprecht, wel fcher-

pelyk , dat de Koopluiden daar mede ingevoert
worden, en niet alleen ig die Koopluiden,die li-

chamelijke waren voor prys kopen en verkopen,
maar ook diegene, die wysheid

, wetenfchap-
pen en konften voor een eerlijke en redelyke

loon aan andere verkopen. En Pythagoras, die

voorPlatoos tyden geleeft heeft , verdeelde de
gehele koopmarkt in driederlei zoort van men-
leken, waar van zommige op de Markt quamen
om te verkopen , zommige om in te kopen

, en
beide deze zoorten, zeide hy, zo wel die kopen,
als verkopen, fteken vol zorg en bekommernif-
len,en waren hierom, zyn bedunkens,ook onge-
lukkig: andere nergens anders om die op de
Markt quamen,dan om de waren maar allcnig te

bezien , en deze hield hy allenig voor gelukkig,
dewylze zonder zorg een aangename welluft ge-
noten. Homerus, de wijfte onder de Grieken,en
die alles wat nuttigheid bybrengenkan, over-
vloedig geleert heeft,achte en fchatte de Koop-
handel zo hoog, dathyPallas, deGoddinder
Wysheid,in Koopmans gewaat, gelijk als ofdit
haar eigen dracht was, en in geen ander gewaat

A 5 konde



io Casper van Baerles
konde gekleet worden , vertoonde : want daar

Pallas Telemachus aanfpreekt, en zig gelaat een

gemoet te zyn,zeitze heel aartig,te weten,datze

de Zee bezeilde en doorkliefde om yzer,datze in

de fchepen over Zee voerde,voorTemefijns ko-

per te verruilen.Ziet nu Pallas zelver doet koop-

manfchap,en dat meer is,zelfde Panomphaefche

Jupyn,uit wiens herflenen, zo de Poëten verzie-

ren,Pallas gefprotenis, heeft in die treffelijke

verkopinge van menfchen,van Luciaan befchre-

ven, de gantfche fto.et en drom der Philofofen

voor een zeer geringe prys verkoft. Ziet nu Ju-

pyn zelfis een Koopman. Ook is’er niemand, of

hem is wel bekent:dat d’eerfte Koophandel niet

alleen de Waren en Koopmanfchappen door de

gantfche Wereld verdeelt en omgevoert heeft

,

maar ook teffens de menfchelykheit en wijsheit.

Solon,died’Atheners wetten voor gefchreven

heeft , en het meeflendeel der Grieken, hebben
door deze eerfle koophandel hunne waren by de

Uitheemfche toegevoert en bekent gemaakt,en

wederom zo veel te weeg gebragt , dat hunne
Burgers de buitenlandfche koopmanfchappen
zagen en in handen kregen : en PJutarchus, daar

hy het leven van deze zeer wijzen Solon be-

fchryft, fpreekt van de koophandel aldus : Toen

ter tyd was de koophandel in eer en aanzien,hier

door kreeg men kennis aan de Barbaren,en raak-

ten met de Koningen in vrientfehap. En hier in,

myns bedunkens, gaan de Spartaners, hoewelze

anders gaau genoeg en verfmift van verftant wa-

ren , ver buiten ’t fpoor van billikheid , die niet

toelieten , dat de Koopluiden met haar Waren
winU
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wind deden De welfprekende Ctefar fchryft^dat

de Franzoilen Mercurius, dewyl hy een Vinder

van alle konden en een leidsman en wegwyzer
voor de reizende luiden was , het alderyverigdc

geviert en aangebeden hebben, en hielden voor

vad, dat deze zelfde Mercurius om geld te win-

nen en gelukkig koophandel te dryven, groote

kracht hadde.En hoegemeen het by de Romai*
nen,dat anders een gaau en verdandig volk was,

geweed is
,
geld uit te leenen, fchuld te maken,

en met geld op renten te nemen , zyn goederen

tebefwaren en verquiden, datleerd Horatius

heel aartig in dar geleerde ichimpdigt , waar in

hy onder de perfoon van Damafippus.een Koop-
man,de Koopluiden van zyn tyd over den hekel

haak,die, na datzeaïle hun goederen met kopen
en verkopen verquid hadden,en gelyk een groo-

te Bias naakt en beroit de Stad moeden ruimen,

zich eerd in hoge ouderdom op de wysgeerte

leiden. Waar uit ik befluit, dat de voornaamde
hoofden van degeleert- en wijsheid, zo wel een

gemeine band van de koophandel en wijsgeer-

te , waar doorze aan elkandere dicht verknocht

zyn ,
als van alle andere kunden erkent , en van

deze zelfde zaken , waar van wy rechtevoort

handelen, met ernd gefproken hebben.

Maar ik ben van zins wat grondiger der Koop-
luiden deugden te onderzoeken, en met deftige

geboden, uit de wijsgeerte getrokken te bewy-
zen, hoe dat der zelvigen midlagën, de wysheid
kan verbeteren. En voor eerd vermaant de Wy-
zeman dat een Koopman zich wel wachte,dat hy
niet al te geldzugtig en begerig is. W ant zowd

heeft
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heeft de natuer ons verzorgt , datwe om wel te

leven, geen groote toerufiinge van noden heb-

ben.Die nacht en dag (laven en draven om groo-

te (chatten te vergaderen,verliezen veeltyds nog
grooterjen tcrwylze al haar hoop en gelukzalig-

heid aan Zee en wind betrouwen, zo krygt haar

gierigheid dikwils tot ftrafarmoed en fmaad.En
alzo, terwijl zommige door overdaad , andere

door ftaatzuchtigheid omkomen,en in de grond
getreden worden,zo vernielt en bederft de dolle

en onbedagte geldzugt deze giethalzen* ten

helpt niet , fchoon de geld-kiften tot boven toe

metgoud en (ïlver vol gepropt (laan , zo wy op
f
t geen datwe niet befittemen noch niet verkre-

gen hebben,giffing en rekening maken*want hy
is niet ryk die meerder bezit , maar die minder

begeert als hy bezit ; nochte hy is ook niet arm

,

die minder heeft, maar die altyd meer en meer

begeert. Hy zoekt en ftaat na het oneindelyke >

die meer begeert als hem te kort fchiet. Als den

PhilofoofCleanthes gevraagt wierde, wie en op
wat wyze iemand aan groote rykdommen kon-

de raken, zo antwoorde hy wyflèlyk, als hy zich

van alle begeerte zal ontflagen hebben. Luiden
dienoicte vergenoegen zyn» en altyd meeren
meer begeren, tniflehien het gene daarze na ver-

langen , en terwylze al vaft om groote dingen

wenfchen,zolevenze ondertuflehen in de groot*

fte armoede die iemand ter wereld zoude kun-

nen overkomenjen middelerwyl deze giethalzen

over al de rykdommen die in de gehele werelt te

vinden zyn, het hart laten hangen , en de zelven,

ichoonze die in der daad niet bezitten j met haar

Se:
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gedachten bezitten en opllokken ,
zo beeldenze

zich zelven zodanige gelukzaligheid in , die hen

noit te beurt valt. Een Philofoofnoemt het ge-

moet van den menfch ryk en niet de geldkaflen,

en fchoon deze tot bovene toe vol zyn , zo het

hart al evenwel met de geldgierigheid bezeten

is,zo leeft gy niettemin in groote armoede. Ook
verblyd den Philofoof zich ,

dat onze Koopman
ook dit geleerd heeft

,
dat ,

wanneer hy groote

fchatten en rykdommen bezit , aan de zelve zyn

hart en zinnen niet hangt>en,fchoon hy ryker als

Craefus geworden is , alevenwel de zelve Numa
blyft.-dat is te zeggen,fchoon hy ryker als deKai-

zer wierd, alevenwel niemand geen onrecht zal

doen
,
de goederen die hy bezit ,

rekent hy voor

vergankelijke en onvafte goederen , en laat zich

voor ftaan,dat het veel meer giften en gaven van

het fortuin en de tyd,al$ van de deugt en verftant

zyn.Dit wift ook die geleerdeLacon wel,die tot

een zeker man die Lampes Egmata hemel hoog
verhefte en gelukzalig fchatte, om dat hy fchat-

rijk fcheen te wezen,zeide, dat hy om de geluk-

zaligheid die aan een zyde draad hing , niet dat

gaf. De wijsheid leerd en vermaant ons de ryk-

dommen na de redelykheid,en niet na de welluft

tegebruiken. Dewysheid gebied dat die gene

niet opgeblazen maai' nederig zullen zyn, die de

gunft van het fortuin wat rijkelijk genieten»

Want de rykdommen moeten, geen ftut en

fteuntzel voor d’ondeugden wezen ,
als ook die

dezelve bezit,moetze niet tot verkleining en on-

eer, maar tot glory en lofvan zyn Schepper, niet

tot zyn ’s naaften bederf, maar profijt en welva-
ren



14 Casper van BaerLes
ren aanleggen. De wysheid verfraaac de rykaarts

niet,maarliefkoofh;een bemintze boven alle an-

dere,wel te verdaan de gene die rijk zyn,zonder

iemand ïn’t minde onrecht te doen,pragtig zon-

der overdaad, mild zonder daar op zyn roem te

dragen» demmig zonder duursheid, Godsdien-
dig zonder overgeloof. En gelijk een Koopman
van een oprecht en vroom gemoet (gelijk als de

gene zyn,by de welke ik hier Ipreek en dagelyks

verkeer) ondeugende waren van goeden weet te

onderfcheiden , alzo weet hy ook de deugden
van de ondeugden te onderfcheiden , en zo veel

Ryxdaalders als hy te huis telt ,
zo veel ampten

van deugden fchryft hy zich zelven te voren. Als

hy zyn penningen wel fcherp beziet , zo gaet hy
zich inbeelden , dat op de eene de godvruchtig-

heid, opd’ander d’openhertigheid, op de derde

het geloof, op de vierde de voorzichtigheid, op
de vyfde de mildadigheit geflagen is,en begrijpt

alzo zelfin de aanlokzels tot ondeugden de zin-

nebeelden van eerlykheid , zulx dat hy , als hy

groote geldzakken ,
zo fwaar watmen optillen

kan , aan de zyde zet , de gehele ftoet en ry der

deugden over zyde fchynt gezet te hebben,wes-

halven,hoe dat hy overvloediger goud befit,hoe

dathy minder zonde doet, hoehy blinkender

goud bezit,hoe hy nederiger is*,zo dra en doet hy

geen winft, of hy begint terftont God te loven

en te pryzen voor zyn mildadigheid hoe de

winfi zoberder is ,
die hy doet, zo veel teGod-

vruchtiger verwondert hy zich over d oorzaken

van de Goddelyke voorzienigheid : en by aldien

4e Schryvcr de rekening verbrot heeft ,
ofde

Schul-
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Schuldenaar doorgegaan is, ofte op Zeeeenigc

koftelyke fcheepsladinge verloren heeft,ligtelijk

zal hy met de wysgeerte kunnen trooft fchep-

pen,die geleert heeft alle andre dingemuitgeno-
men de deugden weinig te achten : die met zin-

nen overwegen zal, dat de rykdommen als eb en
vloet zyn,en van daag by d’eene, morgen by een
ander fyn: weshalven fyn het fotten,en geen wyfe
luiden, die, wanneer fortuin hen den voet dwerg
zet, en hunne dingen een weinig ten achteren

gaan , terftont den moet verloren geven , en te-

gens de Goden , die ik niet al te noemen weet

,

Hemel en Zee met fcheldwoorden en lafterftuk-

ken hevig uit varen, want van de Philofofen zul-

lenze leeren , dat die overvloedig ryk genoeg is,

die.als hy ook alles mift,zich zelven niet miftjen

dat die gene geen oorzaak heeft om te wanho-
pen,die,fchoon hy niet een ftoel om op te zitten

heeft,alle goederen in hoop bezit.Datwe met al-

tyd op de wereld blyven , maar dat dezelve by
beurten bezeten word;dat deze uit een gedeelte

van zyn goederen gelloten word , opdat’er een
ander weder ingezet word : weshalven zal hy de
rykdommen, zowel diehy bezit als die hy niet

bezit voor gering achten , dewyl hy zich niet te

zeer verblyd alszc hem toe komen vallen,noch-
te bedroeft als de zelve weder weg gaan : alle

Lant-goederen zalhy voor zyn eigen houden,
ook als hy niet een voet breet land bezit , en die

hy befit zal hy niet verwerpen,maar koeltjes be-
minnen

, eveneens als ofze andre konnen toeko-
men. Ongelooffelyke dingen fchyn ik te fpre-

ken,’k ontken het zelve niet,maar in deze en zo-

da-
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danige dingen beflont de wysheit vanAriftippus

en Socrates. Van zodanig gevoelen zijnZeno,

Cleanthes, Crates,Chryfippus, en Epictetus ge-

weeft.Zo fpraken deze geleerde Mannen in haar

dagelykze ommegang.Ook is dit in de kooplui-

den te prijzen,en hemel hoog te verheffen,datzc

d’Armen , als de winft wat ruim om komt , van
haar overichot wel wat mede willen delen. De
milde God/k wil’t fortuin nu niet noemen,heeft
tot alles,’t geen hy doet,zyn redenjhy geeft fom-
mige zo veel te rijkelijker en milder , op dat die

andre met gelijke mildadigheit te hulp komen,
en in haar armoede verlichten.Niemant heeft’er

een duit te minder om, die een goet menfch wat
mede deelt ; en dewyl een arm man zo wel een

menfch is als een rijke, zo is het ook menfchelyk,

dat een arm man niets ontbreekt , fonder het

welke hy geen menfch wezen kan. God heeft

gegeven,op dat hy,’t geen hy gegeven heeft van
die gene wederom ontfing,wien hy minder ge-
geven heeft. Godt heeft gegeven , op dat hy
door zyn exempel diegene tot de heerlykheit

lokte, die exempels van doen hebben , zullenze

goet en vroom wezen. Godt heeft gegeven, op
dat die gene , die de gek fcheren met het geven,

daarmen niet voor weder in de plaats krygt, be-

loningevandie gene verwagten , die alleenig,

zonder hoop van beloninge te ontfangen
,

ge-

ven wil.

Maar nu , wat is het een groot werk in ’t ko-

pen,en verkopen,datmen geen ding agt ons nut

te wezen, zo het niet te gelyk eerlyk is ,
datmen

de geregtigheit hoger fchat als zyn eigen profijt

en
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en voordeel. Wat is het een zaak van groot be-

lang, niette willen* ja ook als het bedrog niet

aan den dag kan komen , iemant te bedriegen ,

darmen zelfs liever fchade willyden, als met
dubhelheit en valfcheit in verbonden te werk
gaan : Fn van deze dingen handelt Cicero in dc

Boeken die hy van de werken der deugden ge-

ichreven heeft, meer als gemeen Godvrugtig;in

deze boeken beek hy dc deugt wonderlyk af,en
wil dat alle handel buiten log en bedrog is , en
ilaat zeer hart op de heiligde fpreukjes, die by
oude tyden in't gebruik waren,als daar zyn:On-
dcr dc vromen moet nergens als van vromigheit

gehandelt worden: Dat biilikheit en eerlykheit,

en opregte trouwigheit ,
het begin en einde van

al uwe doen moet wezen. Dat meer is,deze zelf-

de Cicero , fchoon dat hy in de kenniffe des wa-
ren Gods blint geweeft is, fielt nogtans zodani-

ge gefchillencn vraagflukken,nopende hetge-
wiflen voor,daar wy mede lachen,en in’t fluiten

van voorwaarden en verbonden let hy naamver
op de eerlykheit, als wy die poffen en pralen op
de naam van Chriflenen. Geen ding dogt Cice-
ro, nogte Panetius, nogte Antipatrus,altemaal

oude Philofofen,nut te wezen.dat niet te gelyk
cerlyk was,en geen ding eerlyk zo het niet te ge-
iyk ook mede nut was. En fchoon de Philofofen
deze dingen met hunne gedagtenkonnen fchei-

den,zo nogtans wordenze niet als met de groot-
fle fchade in ’t gemeene leven van malkanderen
gcfcheiden-.want is het zaak,datwe om de deugt
en om deugddyke werken te doen in de wcrelt
gekomen zyn,zo moet ook nootzakelyk volgen,

, B dat
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dat dat het hoogfte goet is , ’t geen eerlyk is, en

dewyl hier in het hoogfte goet beftaat , dat bui-

ten het zelve geen ander goet altoos te vinden is,

dat ook , ’t geen oorbaar is, in het hoogfte goet

begrepen en befloten is. Hier komt dit noch by,

dat, dewyl de nuttigheit een zaak is, die natuur-

lyk is,en alle ondeugden met ’s menfehen natuur

en opregte reddykhei t ftryden , nogte d’ oneer-

lykheit met de nuttigheit , nogte de eerlykheit

met de fchadelykheit t’zamen itaan konnen.

En om de waarheit te zeggen , dit gevoelen,
.

dat d’eerlykheit van de nuttigheit gefcheiden

heeft, gaat alle andre fchadelyke en verderffely-

ke gevoelen, die in de harten der menfehen , en

's menfehen leven in gekropen zyn ,
verre te

boven : Want waar van daan komen anders de

trouwelooze verbonden, valfche getuigen , on-

behoorlyke rente te nemen
,

geit op hoger als

vyf ten hondert te nemen , de kunft van valfche

munt te Haan,en ’t geit afte fnoeijen,als dat wy,
wanneerwe koophandel dryven , op ’t profijt in

in de waren zien: maar ’t geen oneerlyk,onregt-

veerdig en bedrieglyk in de zelve is ,
over

’t hooft zien. Die Koopman mag weten , dat hy

in onze wysgeerte al vry gevordert heeft , die,

fchoon hy ook zyn ongeregtigheit voor de
menfehen verborgen , en niet daar op betrapt

kan worden,ofvan te voren weet,dat hy zonder

fchade te lyden onregtveerdig, fchelmagtig
,
ja

een bedrieger en quaatdoender kan wezen , al

evenwel op hoop van eenig gewin te doen , van

de weg des deugts niet afwil wyken. Maar ik

ben beluft om na ’t gevoelen der ouden wat
ftren-
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ftrenger en flraffer koophandel te dryven. Ci-

cero ,
daar \vy zo terilont van gefproken heb-

ben , oordeelt dat die geene een onregtveerdig

en oneerlyk werk begaan zal, die, op dat hy zyn
waren den kooper wat duurder aanfmeert,

voor den zelven iets van 't geen hy weet, ver-

borgen hout. Marcus Cato was van zulk gevoe-
len, dat die gene, die geweten hadde, dat aan de
koopmanfchappen dit ofdat lchorte, en den ko-
per van te voren daar van niet verwittigt hadde,
de ichade aan den koper goet doen moeft } der-

halven willen Cicero en Cato dan,dat (om door
een exempel de zaak wat duidelyker te maken)
ondeugende huizen,en die van flegte ftoffe op-
gemaakt zyn,als ook die aan 't omvallen zyn, en
door de peil befmettelyk zyn , aan luiden , die

zulx onbekent is , niet verhuert , nogte verkogt
behoren te worden.’k Zal nog duidelyker fpre-

ken: Indien uit Vrankryk een eerlyk man eenige
duizent laften kooren in deze Stad gevoert had-
de, en dat juiil op die tyd,als’ er groote dierte en
ichaarsheit van leeftogt is,en die zelve man weet
datter meer Koopluiden van Vrankryk met
koorn-fcheepenafgezeiltzyn , zo vragen nu de
geleerde, ofhy zulx de Burgers van Amilerdam
zal moeten openbaren , dan of hy ftil mag zwy-
gen , en zyn waren zo duur verkopen als hy kan*
hy is niet gedwongen,zal Diogenes den Babylo-
nier zeggen , die anders een groote en harde
Stoicus is, zulx bekent te maken, dewvl die ibi

zwygt , zyn waren verkoopt , zonder log of be-
drog te werk gaat, en geen onregt doet, door
dien het Burgerlyk regt niet mede brengt, zulx

Ba te
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te zeggen. In tegendeel zullen Cicero en Anti-

patrus een overvlieger ran een Philofoofzeg-

gen , dat hy genootzaakt is zulx te openbaren

,

dewyl het de wet van u geboorte mede brengt

,

dat gy het gemeene befte geen fchade doen
,
als

ook dat d’eene menfch den ander, end’eene

burger zyne mede-burger behulpzaam en dien-

ftig moet wezen , waar hy hem behulpzaam en

dienftig wezen kan. Zo nu Cicero die gene over

de heekel haalt , die allenig maar ’t geen gezeit

diende te wezen ,
vcrzwygen

,
wat gevoelen

meint gy wel dat hy dan van die gene heeft , die

in ’t verkopen de koper in plaats van waren , de

handen vol logensftoppen ? Want een eerlyk

man, omdewaarheit te zeggen, nademaal de

heerlykheit van den menfch , die na Gods even-

beelt gefchapen is , niet beter paft nogte ftaat

,

als de opregte waarheit te fprekemzal niet vein-

zen nogte ontveinzen,om zo veel te beter de wa-

ren in te kopen ofte verkopen.Aldus fpreekt een

zeker Heiden van de koophandel , de verkoper

zal niemant opmaken,die hoger bier,nog de ko-

per niemant opmaken ,
die lager biet j zo wel de

koper als verkoper, als ’t op een fpreken komt

,

zal niet meer als eenen fpreken. Gy verftaat nu

wel , vertrouw ik , dat gy lieden niet allecnig

,

maar ook d’oude Roomichc Burgers welgeval-

len, in opregtigheit,eenvoudigheit,en openher-

tigheit } en misgevallen in liftigheit , log en be-

drog, gchadt hebben. En fchoon het elk een ge-

noegzaam bekent is , dat de gemeene man deze

dingen voor zo fchandelyke en oneerlyke din-

gen niet aanziet
, en hierom ook door de wetten



Wijze Kotpman. ai

cn Burgerlykregtniet verbooden worden, zo

gelooft gy lieden niet te min , zo wel als ik , dat

het door de natuurlyke wet ingevoert is , en de

natuur het zelve mede brengt te weten;Datmen
Rogtc met lift , nogte met geveinftheit, nogte

bedrog omgaan moet, maar al deze ondeugden
fchuwen als de peft. Met wat fpitvinnige en

fchrandre woorden , en die meer als na gemee-
ne vroomheit rieken,laat zig Cicero horen , als

hy ontkent , dattet een wys man paft en toe-

komt, na dat hy iemant die Schipbreuk lyt, van

een plank berooft,daar hy eenmaal opgedreven,

en zyn leven daar mede geborgen heeft : Wan-
neer hy loochent ,dat een wys man valfch geit

,

't welk hy onwetent ontfangen heeft, maar daar

na te weten krygt, aan betaling voor waren die

hy gekoft heeft, geven moet: als hy die gene,die

gout verkoopt , meenende dat het mefling is, te

kennen wil geven, datdoor’tgoud een vroom
man verftaan moet worden,op dat hy voor geen
een gulde iets koopt , dat duizent waardig is:

wanneer hy'er neen toe zeit, datmendie geene
de beloften , wien dezelve fchadelyk , fchoonze
hen van ons belooft zyn,houden moet.In’t kort,

als hy met kragt wil hebben,dat de Koopluiden
aan al die gene, die in den Burgerlyken ftaat een
eerlyk leven leiden ,

zig na deze eenige regel te

fchikken hebben zullen; namelyk, dat dat gene,

’t geen nuttigheit fchynt by te brengen , met
geen oneerlykheit befmet moet wezen ; of
zo’er oneerlykheit onderloopt, dat het dan voor
geen profijtelyke nogte nuttige faak aan te re-

kenen is. Erafmus van Rotterdam, dc onfterfe-

B 3 lyk?
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lyke kroon en cieraat van ons Hollant , is van

verwondering overCiceroos heiligheit,in ’t on-

derhouden der verbonden , zo verre verrukt en

opgenomen
,
dat hy bykans Cicero , fchoon hy

een Heiden geweeft is,onder de hemellieden en

salige zielen rekent , want in de voorreden over

de Tufculaanfche vragen , fprcekt hy aldus : (Vat

Andere wedervaart en overkomt, is my onbekent. Wat my
Aangaat,wanneer ik^Marcas Tulliusmet aandagt lees^zo

pleeg by my ^odantg te ontzetten, voornamentltjk daar by

handelt van wel en Godzaliglijkje leven
,
dat ikjvafielijk.

yertrou , dat God in deze man , van wien deze heerlijke

dingengefebreven zijn moetgewerkt hebben 5 en Hgkrijg

mg meer en meer behagen in dit mijn oordeel , zo menig-

maal ik Gods onendelqke en onwaardeerlijke goedertie-

ventheit by my zelven overdenk , de welke 'fommige al te

OT Roeken te verklenen, Te zeggen op wat plaats nuCi-

teroos ziele rujl(t zynErafmus woorden en niet de

myne) datgaat ’s menfehen oordeel en verfiant te boven.

2legt uitgefeit(’k fpreek Erafmus woorden en niet

de mynejdiegeneJouden my hgtelijhjn metgemak me-

de aan hunfnoer komen krijgen,die geloven dat Cicero by

de Goden ts
,
en aldaar een zalig leven leit. Dit heeft

Erafmus gezeit en niet ik.Maar wy zullen Cice-

ro en ErafmiiSjdieCicero bykans de vergodinge

toegefchreven
, en tot een God gemaakt heeft

,

varen laten , onze gang gaan , om de Koopman
met vermaningen van wysheit te voorzien en

toe te ruften.Van de Wysheit zal hy horen,dar-

men niet roekeloos
,
in ’t beloven te werk gaan

moet 3 als men weet datter fchade van komen
kan. Datmen de menfehen wel vertrouwen

moet 3 maar Ook wel toezien ,
wie datmen ver-

•„ trout

}
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troutj datmen niet alles wat ons voorkomt op-

kopen moet, op datmen niet gedwongen is, om
terftont alles

,
gelyk Caftor doen moert , weder

te verkopen : datmen woekeringe , die tot ver-

derfen ondergang van ’t gemene ftrekken , als

de plaag mydenmoet. De zelve Wysheit ver-

maant ons ook , datwe dog voorzigtig te werk
gaan in namen en hantfchriften te fchryven.

Want al maakt gy de hantfchriftnog zo vaft, al

ftelt gy daar nog zo veel verzekeringe en voor-

waarden in , waar door de fchuldenaar verbon-

den en verpligt is , een argliftige Damafippus

niettemin zal alles te leur rtellen. Nu zal hy zig

in een Everzwyn veranderen , dan in een vogel

,

nu in een fteen, en, als hy zal willen , ook wel in

een boom , en voor ’t regt geroepen zynde , zal

met een ander mans mont laccben. En ik bid u,

zegt dog,wiens werk is het te twiftredenenPof ’t

Princen en Vorften vry ftaat koophandel te dry-

venPdatgaat myns bedunkens eenPhilofoofaan.

Ofhet ook geoorloft is , dat , als men geit leent,

renten daar voor eifchen mag ; een Philofoof

,

zoud ik zeggen ,
moet zig daar mede bemoeien.

Ofhet ook met regt gefchieden kan , de waren
duurder te verkoopen, alfleingekoftzyn j dat

werk na myn oordeel gaat den Philofoofaan.

Wie is het die de ganfche Koophandel geboden
voorlchrijft? wie is het, die tufïchen een arme en

ryke, zobre en ftarke koophandel onderfcheit

maakt?wie is het,die de gehele koophandel door
geboden , uit het natuurlyk der Volkeren en

burgerlyk regt getrokken,fo ordentelyk fchikt?

dat is een Staatkunde ofPoliticus. Maar een

B 4. Staat-
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Staatkunde noemt Arifloteles een overfte en
boumeefter van dc gantfcheWysgeerte. W ie

is het , die zo wel de Koopluiden als de Regts-
geleerden haar beginzelen, als daar zyn, darmen
eerlyk moet leven,niemant overlatl doen,en een

iegelyk het zyne geven,mede deelt : een Zeden-
kunde. Wie is het,die leert>datmen, alsmen wa-
renvoor waren verruilt, ofwaren voor eelt > of

geit voor geit verruilt, wel zorg moet dragen

,

datmen zyn goederen niet vermindert ? W ie is

het , die verbiet de huisdinge kaal en berooit te

maken, fchult te maken,zyn goet uit te borgen,

goet en geloofte verquiften : een Huishouder.

Arifloteles, die alleenig d’eere toekomt , dat hy
langs de regte weg in de wysgeerte gegaan is

,

maakt d’ervarentheit, geheugenifle ,
fchrander-

heit , ’t verftant , waan , en raat tot dienareflen

en medegezellinnen van de Burgerlyke yoorzig-

tigheit. Maar ditaltemaal zyn delen en amptèn
die de Koophandel eigen toekomen. De erva-

rentheit leert ons wanneer, en tot hoeverre, en

op wat plaats men koophandel dryven moet. De
geheugenifle heeft de rekening vaninfchult en

uitfchult op haar duim.'t V erftant oordeelt regt

van de waren en koopmanfchappen. De fchran-

derheit bedenkt en verzint zodanige middelen

van wmft te doen, die met geen loosheidr, nog-

te quade kunften bezoetelt zyn. De raat beftiert

en regeert de ganfche koophandel. De waan
vermaant ons , datwe letten moeten in ’t verrui-

len van de waren, op de werken en oordelen der

voorzigtigen, op datwe niet, wanneer wy allee-

nig \viüen ichynen wys te zyn, op fortuin de
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fchade leggen. Gy hebt dan gehoort wat groo-

te gemeenfchap de koophandel met een zeden-

wysgeer heeft, en hoe naau datzeaan elkande-

ren verknogt zyn.Eenige weinige zullen wy uit

de befchouwende wysgeerte bybrengen,op dat

de vlytige Koopman niet zietjdat hy ook dit ge-

deelte van de wygeerte verfmade en verwerpe.

Het is de Koopluiden als aangeerft te trek-

ken en reizen van d’eene plaats opd’ander, en
nu met hun gedagten in ’t Ooilen , dan in

’t Wellen, nu in ’t Noorden, dan in ’t Zuiden te

wezen. Zy laten hun onverzadelyk gemoet van
d’eene kuil des aartryks op d’ander gaan. Zo zy

horen dat ergens een vrugtbare plaats is, en die

van andere geprefen wort,terflont met alle man
daar na toej al zyn deplaarzen nog zo fchraal

van eten en drinken voorzien ; al is ’t datter God
nogte goet menfch , huis , nogte huisgelyken te

vinden is ; al is ’t datze gedwongen zyn onder
den bloten hemel te vernagten

; alis’tdatde

Landen aan ’t uiterfte end van de werelt lagen

,

en van Zon
, nogte Maan befchenen wierden ;

al zoudenze in Spitsbergen en op andere plaat-

zen van koude verftyven en verkleumen
, of op

d’eylanden van de Moluccas vanhettegezengt
en verbrant worden, zy fchromen alcvenwel
niet om daar heen te trekken,zo daar maar winlt
te doen is

,
ja zy verlaten Vaderlant

, Wyf , en
Kinderen, om een ftuiver te winnen en profijt

te doen : Maar op wat hoogte en lengte al deze
plaatzen leggen

, en langs welke wegen men
daar henen komt, dat dientmenvoor al te we-
ten,als ook de platen en banken in zee,kapen en

B y ha-
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havens, voor zo veel dezelve te myden , of in te

varen zyn j maar dit altemaal wort overvloedig

in onze lantbefchryving gelecrt en aangewezen.

Maar wat in elk lantfchap in ’t byzonder voort-

komt, en watter jaarlyx valt, dat kan men ner-

gens beter vernemen als uit de gedenkfchnften

der natuurkundigers en lchryvers , die van de

natuurlyke dingen gefchreven hebben. Defe
Schryvers leren,dat Indien Elpenbeen, Arabien

Wierook , PerfienZyde, d’Eylanden van Mo-
luccas Speceryen,Weft- Indien Gout en Silver,

deChalyben Yzer, Zweden Staal, Engelant

Tin voortbrengt en verfchaft. Endewyl het

dienftig en oorbaar is , dat den koper die dingen

die hy koopt , ofdaar hy na biet bekent zyn, zo

laat hy de natuurkundigers , als Ariftoteles,

Theophraftus, Oppianus, Diofcorides, Plinius,

en den ervaren Solinus , die van den aart en ey-

genfehappen der natuurlyke dingen, als Meta-
len, Bergwerken, Bomen, Planten, Speceryen,

Dieren, VilTchen, Vogels , fchryven, vlytig le-

zen. Wie zoude oit van een weg, die door de

Ys-Zee na het Ooften gaat,geweten hebben,zo

deze zelfde Schryvers het niet duidelyk te ken-

nen gaven?Plinius,die maar op een eenige plaats

daar van fpreekt, heeft aanleidinge en begin van

zo groot een werk en ftout beftaan gegeven, al-

hoewel het tot nog toe vrugteloos afgelopen is,

wat moeite en onkoften datter ook om een weg
om ’t Noorden na ’t Ooften te vinden, aange-

went is. Wie heeft ons geleert als deze zelfde

Plinius en Strabo , datmen om Africa, ook na

het zuiden toe, alsmen boven de Caap van Bona
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Efperance ofgoede hoop is , om zeilen kan , en

hier van daan na Arabien, iËgypten, en Perfien

overfchepen. Op wat voet hebben Columbus,

en Y'efputius, die deerde ontdekkers van Ame-
rica geweeft zyn, hunne ftevens de oude we-
rd: verlatende, na het Wellen gewent? Op
geen andere voet , als dat Ai iftoteles ,

Plato, en

miflehien ook wel Seneca in hunne Schriften

van deze plaatzen gewag maken, en dezelve

aantrekken. Daar en boven , een Koopman zal

van de Sterrekykers leren , wat tyden van ’t jaar

de bequaamfte zyn ,
om na die , of deze plaat-

zen te trekken , ofdaar van daan te blyven : aan

den hemel zal hy niet alleen de lengte en korte

der dagemmaar ook wat ure het van den dag op

Zee is vernemen;uit de Noortftar fal hy kunnen
weten hoe veel nader hy aan de NoortalsZuit-
pool is : op wat plaats, en hoe veel de naald, met
de zeilfteen geftreken , van het Noorden af-

wykt , en door wat regulen de dwalinge van de

natuur kan verbetert worden, en dewyl hy zon-

der de winden , zee en zee-gety niet kan zeilen,

zo zal het hem ook zeer dienftig wezen , dat hy
de winden weet die elk Lantfchap in ’t byzon-

der
, en delen van de Zee eygen zyn

,
gelyk dat

hy weet dat’er veeltyts een Zuydewintop de

Adriatifche Zee weit , een Noorde wint op de

Noort-zee , een Wefte wint op de Franfche

kuft , langs de ftrant van Calabrien een Noort-
wefte wint, van welke winden Ariftoteles in zy-

ne boeken
, die van dingen , die in de lugt zwe-

ven, handelt, ’t Zal een Koopman ook oorbaar

wezen
, dat hy weet , welke Zeen, en wanneeze
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ongeftuymig zyn ,

welk dat vol klippen leggen,

welk dat hoger, welk dat lager , welk dat inel-

der, of trager, en welk dat noit oplopen en waf-

fen j als ook dat hy weet hoe gcvaarlyk het is >

om de Zuider hoek van Africa te zeilen , hoe
moeijelyk het valt uit de haven van Zina na het

Eilant Japon over te Heken , hoe gevaariyk het

Kattegat by Noorwegen in de Ooit-zee voor de

Schippers is , hoe Hark en l'nel d 'Eb in de golf

van Mexica van het valte lant afkomt vallen.

Ook kan men by de Filoibfcn lezen , dat de O-
ceaan of groote Zee , door een gedurige bewe-
ginge van Ooftcn na het Wellen bewogen en

gedreven wort , invoegen dat men eerder hier

van daan na de nieuwe werelt, ofWell-Indien,

als van de nieuwe werelt na d’oude komen kan.

Ook is die beweginge in onze Scholen rugt-

baar en genoegzaam bekent , waar door de Zee
van het Noorden na het Zuiden bewogen wort.

Deze beweginge verneemtmen in dc middel •

lamfcheZee , alwaar de M'eotis door Bofpho-

rus Cimmerius in het meer Euxinus vloeit,

d'Euxinus door de Boiphorus Thracius inde

Pi oponten,de Proponten door deHellefpont in

de AEgaeifche Zee. ’k W il nu niet eens (preken

van die byzondere bewegingen , die men in de

AdriatifcheZee, langs den Zeekant van Dal-

matie , Iftrie ,
en Illyrie

,
ja tot aan de uiterfte

grenzen van Venetien verneemt , alwaar de

(iroom zig tegens het zuiden na Flammen toe

keert , en daarna zig een weinig na het Oollen

omdrait» alzo datze volkomentlyk rontom(deze

omdraaijinge zo zommige zeggen gcfchiet hier

door,
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door,om dat de Zee tegens de ftrandên aanfluit,

en alzo gedwongen is haar koers ergens anders

heen te zetten) fchynt om tc draaijen.Maar ge-

lyk het dagelyks op en aflopen van de Zee
, dat

is , Eb en Vloet voor een mirakel in de natuur

gehouden wort , alzo laatzc niet toe dat iemant

haar verborgentheden onderzoekt , en van de-

zelve fpreekt
,
als die gene alleen die een Philo-

foof is. Maar al voort. Ik denk niet, dat iemant

onder u onbekent is,hoe wel het een Koopman,
die overal trekken en reizen wil, te pas komt,
dat hy verfcheide talen fpreken kan,en zig na de
zeden en manieren van leven van yder natie in

’t byzonder weet te fchikken •,Weshalven zo hy
Gnekenlandt zal willen aandoen , zo zal hy
Grieks moeten fpreken , indien hy gezintis Ve-
netien, Hetrurie,Genua,Spanje en Vrankryk te

bezoeken , het zal hem zeer nut en dienftig we-
zen , dat hy de Latynfche taal geleert heeft.

Heeft hyluft om Arabie, Perfie , Syrië, Me-
die, enlndie, en bykans het gehele Ooflente
bezien , zo zal hy voor al de Arabifche taal die-

nen te weten, ’t Geen men alles in de Scholen ,

als ook uit de Latynfche , Griekze , en Arabi-
fche boeken

,
gelyk zulx elk een genoegzaam

bekent is
,

leren kan. En , om de waarheit te

zeggen
,

een Koopman kan by de uitheemfche
volkeren niet wel leven nog te regt komen , zo
hy zig niet weet na de manieren en zeden van
elk landaart te voegen , enfehikken. Hierom
moetmen by vermaarde Schryvers te raat gaan

,

die leren datmen in zEgypten by geenfehone
vrouwen gaan moet > in Arabien een ftokje dra-

gen,
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gen, in Perfien' zonder gezalft tezyn niet aan ta-

fel gaat zitten : als ook dat men in Duiflant met
de gedienftigheden der Gafteryhouders altijt

wei tevreden moet wezen: Deze Schrijvers zul-

len u ook leren,dat de Grieken ongemeen nieus-

gierig zyn om wat nieus te horen, de Spanjaarts

ftemmig en ongeruft van geeft : en dat d’Italia-

nen het onrecht hen gedaan,niet licht vergeten:

de Franfoizen dienftig en lieftalig: de Engel-
fche minnelijk.’dePuniiche meineedig: en d*Al-
lobrogiers trouweloos zijn en indien een
vreemt Koopman al deze dingen onbekent zijn,

hy zalder een root aanzicht,ja ook bywijlen wel
groote fchade van krijgen*.

Maar zo my dunkt , heb ik genoegzaam aan-

gewezen, hoe na de Geleerden en Koopluiden
malkanderen in maagfehap en maatfehap be-

ftaan
, en wat dienft , en hoe veel datter , alsmen

koophandel drijven wil, aan de geleertheit en
menfehelijke kunften gelegen is. Want deze

kunften zetten de Koophandel zo grooten
luifter , heerlijkheit, en weerdigheit by, zo
veel grooter en heerlijker d’eeuwige goederen,
als de vergankelijken, de goederen des gemoets,
als de aartfche vuiligheden geacht worden. Nu
ifïer noch overig , om die gene de mont te flop-

pen , die , op datze dit voorgenome werk en lof-

felijke beginzelen over de hekel halen, luit keels

roep en,dat Mercurius en Pallas.dat is,de Koop-
handel en de Wijsheit,geen gemeenfehap altoos

met malkanderen hebben-, dat de zang-Goddin-

nen van het gewoel en geraas , dat op de Koop-
markt omgaat , een afkeer hebben : datze een

woe-
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woelige Stad fchuwen,en groot behagen fchep-

pen in eenzame plaatzen , daarze van niemant

geen aanftoot lijden,als ook datze geeme in een-

zaamheit en ftilteeen praatje met malkanderen

omleggen:datmen in deze Stad nagt en dag ner-

gens anders op denkt , als om fchatten te verga-

deren, geit en goet by malkanderen te fchrapen,

en de zakken vol te krijgen
,
en dat hier het ge-

dult niet is
,
om d’oogen tot verbetering van het

verftant te lenen,quanfuys als ofhet fchant is,dat

groote en machtige lieden onderworpen zijn de
lellen en reden van geleerde Mannen te horen,

ofdatmen in zodanige Steden alleenlijk verma-
kelijke reden en zamenfprekinge van dingen,

die niet om ’t lijfhebben , hooren moet. Deze
neuswijze geefik rechtevoort dit tot antwoort

:

Datze heel en al buiten ’t fpoor zijn , die willen,

dat de oeffeningen der geleertheit uit de Koop-
lieden hierom gebannen worden , om datze vol

gewoel en geraas zijn,dewijl om geen andere re-

den in de Koop-fteden haar plaats vergunt moet
worden , als op dat de zinnen , van ’t gewoel en
getier der koopluiden moede en afgemat zynde,

een weinig wederom tot ruft en bedaren ko-
men : als ook dat door het betrachten van heer-

lijke dingen , de onmatige geltzucht ingetoomt
en bedwongen wort.Ook,als het al gezeit is,kan
diegene, die de geleertheit recht te gebruiken
weet, beter in alle handelingen en dingen die ’er

voorvallen,te recht komen. En ’k zeg ook met
mijn rechte meining , en wil het t’allen ^tyden
ltaande houden, dat het iet Goddelyx^n byzon*
ders isjwanneer iemant treffclyke en uitftekende
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goederen bezit , en teffens met geleertheit bc-

gaaft is. Maar vol fteken alle boeken , vol fteekt

d’outheit van exempels , die genoegzaam getui-

gen konnen, dat de wyfte en geleertfte Mannen
by die tyden-.van zodanig gevoelen geweeft zyn,

te weten , dat de rykfte en welvarentfte Steden»

geen uitgezonden:
,
geen Scholen, geleerde

Mannen , nogte openbare Bock-kaflen of Bi-

bliotheken , en andere werktuigen die tot de

Wysheit behoren,miflchien konden. Athene de
Hooftftad van Griekenlant of Morea bloeide

niet alleenig, en liep , zo te zeggen over , van de

groote meenigte en toeloop der Koopluiden

,

maar ook vande geleertfte mannen en vrye kun-
ften. Tarentum, Rhegium, Napels, zyn niet al-

leenig bloote fchatkamers van rykdommen ge-

weeft,maar ook vande Griekze kunften en lerin-

gen. Capua,Antiochie, zyn meer door die kun-
ften, waar in de Jeugttotde menfchelykheit

pleeg onderwezen en onderrigt te worden,ver-

maart geworden , als door de menigte van Bur-
gers,magt van Schepen, en Koopmanfchappen*
Marfeille een Zeeftad van Delphinaat in Vrank-
ryk , heeft al voor eenige eeuwige, zo Strabo en

Tacitusfchryven, in oeffemngen van talen en

kunften gebloeit; en dat meer is , heeft niet Ro-
men die Goddin van alle Steden en Vollten,tef-

fens en op een tyd voorgehad, de gantfcheWe-

relt onder haar gewelt te brengen , en de onge-i

regeltheit uit de Werelt te bannen? heeftze niet

teffens konnen ’t krygsheir in order ftellen , te

velt brengen
, en wetten en regels van wel te

fpreken voorfchryven ? heeftze niet op een zelve
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tyd Veito.erften over ’t leger gemaakt, en Re-
denaars op delees-plaais hooren fpreken. Zulx
dat die gersemy ai te groven misflag fchynen te

begaan , die begeren , dat wegen de groote toe-

loop van verfbheiden volken
,
alle edele weten-

fchappen en hoge geleertheit uit de Kooplie-

den behoren geiloten te worden en by aldiert

gy zegt,dit is al out, fpreckt niet wat geweell is,

maar wat tegenwoordig in ’t gebruik is : Zo
let maar op de Venetianen » in wiens wyt be-

roemde Stad , nogte ’t gedruis en ’t geraas der

Koopluiden
,
nogte ’t geruis van de Adriatifche

Zee
,

nochte zelf het brullen van de Leeuw
(wienze in hunne wapens voeren) de welfpree-

kentheit, die daar openbaarlykgepleegt wort,

hinderlykis. Wys my een Stad daar meer ge-

woel en geraas door de groote menigte van

menfchen is, als te Parys; nogtansheeft’et Carel

de Groote raatzaara gevonden, en, veel eeuwen
naar hem Francifcus d’eerile , dat de Majefleit

van zyn Koninglyke floel met de glans en glory

vangaauwe vernuften befchenen en verheerlykt

wierde, en geagtdat’ertotcieraatvandeStad

zoude wezen , dat in de zelve zo wel ’t kyven en
razen van kopers en verkopers

, als’t twiflen en
difputeren der Geleerden gehoort en geoeffent

wierden. Keulen, Wenen in Ooflenryk, Praag
in Bohemen,Roftok, Frankfoort aan den Oder,
Dantzik aan de Wyzel , Bordeaux in Gafconje,

zyn zo wel door de hoge Scholen, als de Koop-
handel vermaart geworden* en by aldien wy ge-

zint zyn orn wederom tot de vorige tyden en
outheit te keren , wy zullen bevinden ,

dat Sa-
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Ion , die de Athenen wetten voorgefchreven

heeft, een Koopman gewecft is : DatThales,
een van de zeven Wyzen, een Koopman ge-

weeft isj als ook Socrates, die zyns gelyken, vol-

gens Apollos Orakel , inWysheit niet gehadt

heeft , een Koopman geweeft is j en dat meer is ,

Plato (gelyk zulx Plutarch'us in 't leven van So-

lon betuigt) heeft in Egypten met Oly te verko-

pen,groot geit gewonnen,en alevenwel deGod-
delyke betragtinge van de ziel niet een uur daar-

om verzuimt. Een Koopman, ziende dat hy zul-

ke aanzienlyke en geleerde Luiden op zyn zyde

en tot befcherminge heeft, zal het niet groot

agten, maar veel eer in de wint (laan, dat de

Koopluiden van Gregoor , Chryfoftomus , Au-
guftyn en Caffiodoor , zo befchrobt en over de

hekel gehaaltzyn.

En nademaal het alzo hier mede gelegen is

,

zo reken ik deze Stad Amflerdam , waar inde
Koopluiden nu vry ftaat , zig in de wysheit te

oeffenen,cn de Wysgeer en Koophandel te dry-

ven, voor gelukzalig. Want na dat de hoogmo-
gende en voorzigtige Regeerders alle vlyt aan-

gewent , om deze vermaarde Stad op zyn heer-

lykfte te verderen, en van alle hulpmiddelen,die

tot befcherminge en vcrfterkingevan de Stad

van noden zyn
, te voorzien •, na datze de Stad

uitgeleit
,
Kerken enTorens gebouwt. Havens

gedolven, met Schepen verre gelegene Landen
aangedaan en bezogt hebben

,
na datze daar en

boven eerft Ooft-Indien , en kort daar na Weft-
ïndien beoorloogt,en onder ’t gelei vande Naf-

foufchePrincen, met hulp der Vereenigde Ste-
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den den Spanjaart, die magtigfte Vyand, van de

grenzen des Vaderlants gedreven hebben , zoo

hehbenze eindelyk ook deze zorge op zig ge-

nomen, om voor deze Stad, van de onverganke-

lyke wetenfchappen,verbetermge des verftants,

en beloningen, die door de Wysheyt verkregen

worden, een opregte en altyd durende glory,en

onfterffelyke naam te weeg brengen; Invoegen*

dat deze Stad, die zo te zeggen^bykans een Pak-

huis van de gantfcheWerelt is, nu ook het Pak-
huis van Geleertheit mag genoemt wordemDic
bykans de algemene fchatkamer van geheel Eu-*

ropen is
,
nu ook de fchatten van voorzigtigheit

opfluit : Die een bewaarfier van allerlei foorte

van waren is , nu ook een fpyskamer van weten-
fchappen en vrye kunften is. Deze Stad heeft al

over lang dingen bezeten , daar over zig de
vreemdelingen ten hoogften verwondert heb-
ben ;maar nu bezitze iets, datze met regt tot den
Hemel toe kunnen verheffen. De Hoogduit-
fchen , Engelfchen , Schotten , Deenen flonden

ftom en verbaad: van verwondering , wanneer-
ze de koftelyke en heerlyke Gebouwen , dc
Scheeps-reden aan ’t Y,die zo lang zyn.watmen
uitzien kan , en dezegroote enmagtige Stad,

daar in alles , zo wel wat de natuur als kunde

voortbrengt
, te vinden is, aanfehouwden. Maar

nu zullen deze zelfde de eigenfte Stad met ge-
boden en onderwyzinge der Wysgeerte en let-

teren geftarkt vinden ; en onder deze Uitheem-
fche zullen’er gevonden worden , die dit lefte

veel hooger zullen fchatten , als het eerfle , de-

wyl het eerfte fortuin , maar het ander by voor-

G % zig*
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Zigtige raadt fchynt toe te komen , om dat het

eerfte een buit van eenige jaren, en weinig eeu-

wen j maar de vrugten van het laatfte zodanig

zyn, die van eeuw tot eeuwigheit, evenfrifch

blyven, ennoit verwelken zuilen 5 Deze vrug-

ten zyn zodanig,die de nakomelingen eerbiedig

zullen kullenen eeren , en die de eeuwigheit

zelfte zien zal krygen.

Weshalven,om weder met myn reden tot die

gene te komen , van wien ik dezelve begonnen
hebbe, zal ik u, grootagtbare en doorlugtige

Bellierders van deze Stad,aanfpveken. Reilt dan
de hant en befchut deze opwallende School, die

u haar geboorte-dag heden toeheiligt en opof-

fert. Befcherm,ja verhoog,niet zo zeer die gene,

die gy in deze Stad door milde beloningen be-

roepen hebt, als de befte konden , zonderde
welken een gemene Staataltoos cierloos, weer-

loosenonvolmaakigeweeftis, of nog zyn zal.

Wy hebben gezien dat Mars door uwe hulp in

de wapenen geraakt is
,
maar de Spanjaart heeft

hem geproeft , en zo geproeft, dat hy van Sche-

pen , Gek en Land ,
ook daar wy meenden dat

geen iant te vinden was , kaal en berooit isge-

maakr. Qntfangtnu Minerva,die grote Goddin
van geleertheit, menfchelykheit , enwysheit,

binnen uwe Poorten en Wallen , niet op datze

in uwe Stad oorlog voert, maar op datgy haar-

van d’oorlogen , die d’Ouden gevoert hebben

,

hoort fpreken : niet op datze Koningryken en
Steden tot de grond toe vernielt, en verdelgt*

maar leert door wat raatllagen dezelve opko-

men en in ’t voetzant raken:niet op datze de da-
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den die de Grieken en Romeinen uitgeregt

hebben, na doet, maar alleenig vertelt en ver-

haalt,hoc,en op wat wyze datze toegegaan zyn:

niet op datze uwe Burgers leert de Koophandel
dryven , maar hoe datze tot verftant en kenniflè

zullen komen, op datze neftens haar fijde zitten-

de, uit haar eigen mom leren , wat Plaatzen dat-

ze aandoen, hoe deW int is daarze mede op Zee
zeilen,op wat hoek en plaats van de Werelt dat-

ze zyn,wat Volken datze buiten ’s Lams bezoe-

ken, wat waren datze inkopen, met watgetrou-
wigheit Geit en Goet moeten gewonnen wor-
den. Gy volgt de voetftappen van de hoogloffe-

lykfte Koningen , Vorften , cn Princcn na. Gy
hebt uw Burgers met een Biblioteek,datis,met

Schriften en Boeken van zo veel gaauwe vernuf-

ten en zo veel wysheit en waarheits Leeraars be-

fchonken en vereert; cn nu daarenboven nog
met die gene , die , al wat in deze boeken te vin-

den is , dat nut ofvrugt bybrengen
,
of tot ftig-

tinge dienen kan , de Burgers met de levendige

Hem onvervalft mede zullen deelen. Weshalven
ik u uit denaam van dezegemeneStaat,Chrifte-

lyke Kerk,burgcry,en zedigejeugt hogelyk doe
bedanken, die , indien zy weten ’t geen hun belt

is,voor vaft zullen houden, ’t geen ik gezeit heb-

be : Zoo zy niet weten
, ’t geen haar beft is, eerft

daags leeremwat een groot en heerlyk werk het

is, met deugt en geleertheit begaaft te zyn,

Maargy Edele, aanzienlyke,on hoog geleer-

de Mannen, ’t zy gy Burgers, ofVreemdelingen
zyt, begunftigt deze doorlugcige School met
hart en zinnen. Hier zult gy u zinnen ,

wanneer
c 5 gy
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gy uwe dingen verrigt hebt,weder konnen ver-

gaderen, hier zult gy , als gy van droefheit over-

ilelptzyt, enuitnogteinweet, troolt konnen

halen : op deze plaats zult gy , als fortuin uon-
verziensgroote rykommen toezent , u gemoet
en zinnen van alleonbehoorlyke blytfchap we-
ten te matigen : op deze plaats zal in het te koop
zetten van de waren een voorzigtige vreeze de

roekloosheit bejegenen , de vrees zal door een

goet vertrouwen gematigt worden, het goet

vertrouwen door de wetenfehap , en de weten-

fchap door een regt gewifle. Indien gy de Va-
der zyt,het zal my liefen aangenaam wezen uwe
Zonen, zo gy geen Vaders zyt, u zelf dienft te

doen. Want hierom zyn wy ter Werd
t
geko-

men,hierom tot mannen geworden, hierom zyn

wy beroepen, om ’t gene wy geleert hebben,

niet alleen voor ons zelven te houden, maar ook
om aan andere mede te delen,dan moogt gy ein-

delyk weten,dat gy gevordert zyt, als gy geleert

hebt dc geleertheit en der zelvigen voorlezers

hoog te agten. Tot nog toe zyt gy bezig ge-

weelf,met de palen van uwe heerfchappy wyder
uit te zetten , hecle Meeren en Zeen hebt gy
droog en tot Landt gemaakt: buiten ’s Lants en

over Zeen Huifluiden, om woefre en onbe-

woonde Landen te bewonen
,
gezonden. Over

al zyn de Oevers der Revieren met uwe Gebou-
wen,Hoeven,en Boerehuizen betimmert. Maar
nu leert,dat de Wysheit nog veel groter en rui-

mer is, want zy vervat allesj zo wel 't geen God-
delyk, als dat menfehelyk isyzo wel datgefchiet

is, als dat nog gefehieden zal ; zo wel den He-



Wtjue Koopmtn. 39
mei , als ’t Aartryk en Zeen. Van koftclyk en
pragdghiiisraac , zyn uwe huizen wel heerlyk

uitgeilreken en opgepronkt 3 maar die huisraat

komt aan koftelykheit en weerdigheit byhet
huis raar, om zo te zeggen, van wysheit en lette-

ren,niet eens te pas : Want in dit huisraat geven
de geboden van de deugt en eerlykheit,grooter

glans en fchyn van zig, alsgout , zilver, ofedele

gefteente.Ook wort de prys van dit huisraat hier

door magtig en vergroot en opgejaagtjdatfe den
menfehen niet door het fortuin aankomt , dat

elk daar voor zig zelve te danken heeft , als ook
datze door geen quade konften verkregen wort.

Als gy gehele Scheeps ladinge met waren van

verfcheide zoorten,die na deze Stad toegefleept

en gevoert worden , aanfehouwt , zoo komen u
eenigc kleine deeltjens van de natuur voor 00-

gen, als u de Wysbegeerte zal voor oogen ko-
men, zo zult gy een fchoufpel zien, die zig even-

eens vertonen zal , als of gy de gehele natuur

zaagt. Gy meent dat gy een groot werk verrigt

hebt, als gy eenige Jaren met reizen en trekken

in Vrankryk,Duitflant, Spanje, Africa, en Indie

toegebragt,en een moejelyke en gevaarlyke reis

uitgeftaan hebt. Maar een Philofoofdoorziet en

aanfehout al deze Landen , en gaat’er niet een

voet breet om uit zyne plaats : hy doorreiftze zo

dikwils als hy wil
,
met zyne gedagren , fnclder

als de Son zelf. Maar my luit u te vragen om u
ook tegen wil en dank het jawoort af te perfien,

en tot belydenitTe te brengen
, ofgy deW ys-

geerte niet zoeken zoude
, indienze mildadig

was, en winft en nuttigheit by bragt? gy zult'er,

C 4
^ denk
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denk ik,ja toe zeggen. Maar hoe kanze niet mil-

dadig wezen , die van alle dingen een oveivloe-

dige wetenfehap verfchaft ? hoe kanze geen
wind: by brengen

, die hetgemoedt verligt , de

wil heiligheit verleent , de hrertstogten in orden

en rufte houdt ? En devvyl een wys Man al deze

goederen bezit , zo is hy immers zo ryk als gy

,

immers zo heerlyk > immers zo gelukzalig ,
als

gy lieden. En zeker, zo liftige Schatters , Ak-
kers en Landeryen hoog fchatten

,
dewylze ge-

loven
, dat deze het minde konnen befchadigt

worden: hoe hoog dan meent gy wel, datmen
de geleertheit fchatten moet , die door de bram
niet ontnomen kan worden , nogte op Zee door

fchipbreuk vergaan, en, fchoon Lant en Luiden
in oproer zyn, en alles in dc Steden overhoop
leit,alevenwel de minfte fchade nies lyt,maar al-

tyt heel en ongofchonden daar van komt, en vry

gaat.

En eindelyk
, gy jonge Lieden en Jongmans,

zo menig als hier vergadert zyn
, gy die uwer

Ouders trood en liefde,des gemene bedes hoop,

en geleerde afkomft zyt , verleen ook tot deze

zaak zodanig verdant.dat haakt en fnakt om met
heerlyke oeffeningen onderwezen,en,zo te zeg-

gen , met zap van een goet gemoet befprenkelt

te worden: dan moogtgy weten datgyeerd
groot en wys zyt , als u Plato , en Ariftoteles

,

d’eerfte vinders der wysheit beginnen te beha-

gen. Want wanneer gy dezeWysgeren naauw-
keurig,en dag en nagt zult door lezen,zo zult gy
niet alleen uw verdane voor de onéerlyke kladt

vafi onwetenden bcvrvden
, maar ook over uwe

vyan-
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ryanden, alsdegramfchap, welluft, geilheit,

floutheit eerzugtigheit,overdaat zegenpralen

,

welke zegenpralingen zo veel te loflyker,en met
meerder glorie zal toegaan, hoe het lodyker en

heerlykcr is over zig zelven , dan over andere

heer.'chappy gevocrt hebben. Agt’et voor geen
leven, datgy'uitdelugtfchept, en by eten en

drinken hout, agtdat voor geen leven, maar dat

gy bydes wysheits oeffeningen krygt, Nogte
rekent’et ook voor geen heerlykheit, als men
met gout en zilver behangen zynde

,
pronkt en

praalt, maar wanneer men met het ligt en de
iiraien vast wysheit en geleertheit blinkt en flik-

kert,als de Starren aan den Hemel.Wanneer an-

dere het zilvergelt tellen,en het gout,of het ook
te ligt is, wegen, zo overweegt gy lieden de
Woorden en Schriften der geleerdenrterwyl an-

dere ’t Koper, Peper, Vlas wegen, zo overweeg

gy lieden de hoogwigtigc zaken in de Wys-
geerte : Middelerwyl andere buiten ’s Lants
reizen , op Zee van de woefte baren en golven
heen en weder geflingert worden

,
ofin han-

den der Struikrovers vervallen, zo doorlees gy,
in vry en veiiigheitt’huis de boeken van door-
lugtige Schryversj en ondertuflehen de Waag-
halzen en Vrybuitcrs,Neptunus Zonen,t’elkens
met de buit der Duinkerkers en Spanjaarts gaan
ftryken, en t’huis komen, zo doorlhufFel gy lie-

den tot u eigen profijt,maar voornamcmlyk tot
Gods glory,’s Vaderiants welvaren

, en heil der
Chriftelykö Kerke

,
de fchriften en leflen , die

geleerde mannen, de nakomelingen agter ge-
laten hebben, Ik hebbegezeit,

^ c f G E-
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GEBEDT TOT GODT,
d’AlderbeftCj d’Aldergrootftc , voor d’Oratie uitgeftort

Wï vallen u ! o Almagtige eeuwige God
,
Vader on-

fes lieeren en Zaligmaker Jefu Chrifti, met nede-

rige en dankbare harten te voet , datgy dog vergunt
,
dat

dezen dag ,
op de welken wy de geboorte dag van dees

dosrlugtige School vieren, den Raadt en t’ Amjlerdamf.be

volkjen dag van voor[poet,geluk en welvaren zy. U valt

degantjchegernenp Staat metgebeden te voet , en begint

dïtgroote werkjn uwe naam.en op uwegeleide. U\ bgoe-

dertiere God , valt de Chrifelijke Kerke met gebeden te

voet,en dewtjlzf zonder u het minfle ding niet kan uitreg-

ten
, fo verwagtze van u

, ogenadigfe Vader ,d‘opkom

f

en wafdom van ditgreote werk. U , barmhertigfte God

,

valt degantfhe Burgery te voet,en heiligt hunne waartfie

panden , die uwegoedertieremheit bier op der Aarden als

een leengoed hen vergunt heeft , in dit nieuwe Heiligdom

der Zanggodinnen , voor d' Altaar van deugt en wijsheit

aan u, omu te dienen en eeren. U valt de Jeugt metge-

beden te voet, en het toekomendegewas van dezen akjter,

en wijt mede de vrugten hunner oeffeningen aan uwe

naam en 's Vaderlants welvaren. Vergun, goedertierent-

(ie God, dat de'fe Stad , die zogroot in’ t begrip
, zo

volkrijken door de koophandel by alle volken t-o vermaart

is,door degelecttheit en wetenfchappen,
twee heerlijke en

waardige zaken
,
nog bet vermaart wort. Vergun

,
he-

melfbe God, datze haar op de Goddelijke zaken ver-

Jlaat ,
die de mènfcheltjke zaken , als haar God bemint

,

maak datze de menfcbelijke zaken weet ,
die’cr aange-

legen leit
,
datze , na de Goddelijke zaken ,

ookde men-

fthe’ijke weet. Geef, datze het Goddchjkweet, op dat-

ze
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x,f ookJtGoddelijknavolgt. Breng te weegMtfe de men

-

fcbelijke ^afaen weet , op datze de Goddelijke« wor de

bejlen kent. Laatje uit de wijsgcerte art^eny voor baar

ziele balen ,
die met de winti bet Ughaani zoekt te ver-*

maken. Laatze uit de wijsgcerte trooft voor baar zorge

balen
,

d;e in de koophandel niet als zorg en bekommer -

nft sint. Laatze geloven datze danfcbatrijk is, niet als-

ze de goederen van vcrgankclijkegelukzaligheit bezit
,

maar wanneer^e de wijsbeit en geleertheit
,
twee onver-

gankelijkegoederen bezit. Gy hebt , ogoedertieren God,

deze Stad door wijsbeit gefligt : door de ^elfde wijsbeit

hebt gy jo veel verfabelden volken tot een getnein leven

gebragt , en door buidingen , huwelijken , en eenderhan-

de taal t’zamengevocgt. Gun
,
vroeme God dat door de

zelfde ’t lighaam van dezegemene Staat nog digter ver-

eenigt won , de Burgers in wijsbeit toenemen , een heili-

ger leven leiden > en dezugt en liefde tot het geit , eer, en

wcllufien wijjfeiijkjnatigen , op dat diegene , die degant-

fabe werelt bezitten , ookjlit eenige leeren , dat een wijs

man faer weinig van doen beeft. Haar eer(le wijsbeit zy

deze datze u voor een ware God, en diegygezonden hebt,

voor onze ware Zaligmaker Jefats Chriflus , erkennen.

Dit zy baar twede wijsbeit , datze , dewijlze buiten

‘s lanis rijkdommen ,
binnen 's lants de deugden op jpeu-

ren
, en denken dat dit eenige van baar vremt is , al wat

van de deugt vremt is. Dit zy baar boogfae en groot(le

wijsbeit, datze op dit tooneel der nature overdenken en be*

tragten, boe groot, boe menigerlei , hoe heerlijk en fiboou

uwe werkten zijn , en in de zelven zig over de klare be-

wijstekenen van uwegoetbett
,

wijsbeit
, en mogentbeit

verwonderen. Vervul de grootagtbare beJUerders ,
als

Scbottdt , Scbcpens
,
Eaatsbeeren en voorzorgers, van dit

gemene bejle
, met de Geeft van wijsbeit en verjtant , op
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datze met de Hulk

,
hen aanbevolen , midden tuffchen de

woefte baren engolven , waar door demenfchelijke zaken

heen en weder gejlingert worden,inde haven van tgemene

welvaren belanden. Verleen de Bedienaars des Goddelij-

ken Woorts, en al die volgens uwe geboden Chnftttsnaam

belijden en Ieren,met uwegenade, op dat , ’tgeenazeg-
gen de Gemeente vierig aanneemt,’t geenze haltglijflee-

ren , vajlelijkgelooft wort > ’tgeen^e tot heil en zaltghut

vermanen ,
de Gemeente tot haar heil en welvaren na

kpmt. Verzamel de verftrooide Ledematen van uwe Chri-

fielijke Kerk,, op dat , die de verfcheidentheit van gevoe-

len gefcheiden heeft , een (larker bant van liefde veree.

nigt. Verbin de harten der Burgers met onderlinge lief-

de , en ban alle oorzaken en zaat van oneenigheden verre

van deze Stadts vefien. Geef , getrouwe God ,
dat die

gene die tot nog toe de naam van Koopluidengevoert heb-

ben , nu de naam van wijsheits oeffenaars mogen voeren

,

fpaarzamen
,
maar met maten , van het geit winnaars,

maar zonder hinderniffe vanfcbaden van de vrye kimflen

ofdeugt. Zegene de beginselen van deze School , op dat-

ze niet alleen de naam van geleertbeit enydele weten-

fchap draagt , maar ook de meejle'reffe en moeder der

vroombeit mag genocmt worden. Vergroot uwegaven in

ons , op datze dewijl het onze ampt is dejeugt te leeren
,

het uwegenade toefchrijven ,
datze van ons zogelukfe-

lijkgeleert is. Ontflcekt de harten der feugt met vierige

begeerte tot goede kun/ien , ai die befebaamt zijn
,
dat-

ze niet weten , die laten uwe werken leren. Al die zig

Voor zonde te doen fchamen , dat die uwe Wet en geboden

onderhouden
,
en zig Godvrugtig tegens tt

,
gehoorzaam

tegens hunne ouders ,
cn leerbaar tegens hunne meefters

aanjlellenentoonen. Geef,
getrouwe God , dat’er noit

mannen te kort fchieten, die dezegemene Staat met voor

-
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zigtige raat en daat onderfttttten , de Cbnftelijkt KerlE
met welfprekende tongen leren , en eindelijk

„
de Scholen

met heilzamegeboden bejUeren. Hoorja rerhotr ons
,
wa-

re God , door en om uwen eenig geboren lieven Zoen, on-,

zen Heere Jefus Chriftus,
die met u en den heiligen Geeft

leeft en regeert van nu tot in der ecuwigbeit, Amen.

Opgezeit den vyfden van Loutnaand ,
in den jare 1 6 3 y

.

Een Redening of DifTertatie,

Nofende eenGoet^ Rechtfckapen en

VROOM PRINS.
Tegens deftckreJex van

N1COLAES MACHIAVEL,
den Tlorenttjnfchen Schrijver , dewelke hy in

zijn boeken van de Prins , ’tgemeer.e befte,

en in meer andere
,
ingevoegt beeft;

En zeit,dat eerty ts Piato tot Euripides

gezeit heeft , datmenhem ten beften

houden moeit , dat hy eens Tyrans
piyzer , uit zyne gemene befte dreef.

Hierom , myn bedunkens, moetmen het ook
voor geen miftag rekenen indien iemant poogt,

niet alieenig die gene, die een Tyran, maar ook
by na alle fchelmftukken pryft en voorftaat,niet

uit het gemene befte
, maar uit de harten der

menfchen te dryven.Maar ’t is hedendaags God
betert,zo verre gekomemdat de deugt onder de
voeten getreden , en als een openbare vyant
beoorlogt wort. Dog ’t zondigen op winft te

doen , eg hoop yan profijt > is altyt in deWerelt
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geweeft. Van dit euvel was ouwelinx Romen
ziek,en hedendaags is het door de ganfche W c-

relt verfpreit •, maar gelyk dit het eene gedeelte

van ’s menfchen ellende is , dat de Princen
, en al

die aan het roer der Regeringe zitten , behendig
en kunftelyk zondigen: alzo is dit het ellendigste

van allen , dat de Vromen de fpraak en geheuge-
nifle ook verloren hebben,invoegen dat het niet

vry ftaat te gevoelen wat gy wilt , nogte ’t geen

gy gevoelt uit te fpreken. d’Eerfte trooft van
eerlykheit is, te kunnen over d'oneerlykheit zyn
klagten uitftorten : De twede,met een regtvaar-

dige berifpinge d’ondeugden, te agtervolgen, en
beitraffen

, en voornamelyk die ondeugden , die

by de Groten niet voor misflagen,maar voor ge-

woonten en manieren gehouden worden:Want,

om de waarheit te zeggen , ik ben van zulk ge-

voelen , dat het in ’s menfchen leven zeer nut en
groote vrugt bybrengt , het exempel van een
goet en Vroom Prins,even eens als op een door-
lugtige plaats geftelt, altyt voor oogen te hou-
den, dewyl men zigligtelyk aan de zeden van
diegene fpiegelt , op wier duim de menfchely-
ke zaken draien en voortgaan. De deugt is bui-

ten twijffel een zaak van groot belang, alsook
de voorzichtigheit

, om dat de deugt zo wel in

voor als tegenfpoet ,
altijt de rechte weg inflaat;

en de voorzichtigheit is in alle ’s menfchen doen
Zo hoognodig, dat de deugt zonder de voorzich-

tigheit, zo te zeggen, als zinneloos omdoolt , en

niet magtig is den top van eerlijkheit te berei-

ken. Noch meer is het te verwonderen, dat’er

eertijts mannengeweeft zijn,en ook nog in deze

on-
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onze eeu vermaarde en beroemde mannen ge-

leeft hebben,die,zullende de Princen onderrich-

tinge en vermaningen van Burgerlijke leere ge-

ven, hier alleenig op uit geweelt zijn,en voorga-

ven,dat de Koningrijken niet door oefFeningen

van onbevlekte eerlijkheit ,
maar door d’olijkfte

liftigheden , en bedriegelijke raatflagingen
, be-

fchermt en befchut moeiten werden.Zulx datze

de majefteit van te gebieden, en de waarachtige

Goddelijke macht , van recht op der Aarde te

fpreken , in een fchandelijke kunft van de gren-

fen uit te zetten
,
geit en goet t’zamen te fchra-

pen , en op allerlei wijze d’algemeine zekerheit

valt te (tellen , verkeert hebben : Namelyk
,
zy

noemen met falfche namen de liftigheit voor-

zichticheit,de ftaatzuchticheit edelmoedicheir,

lult van te gebieden grootmoedicheit, en zeg-

gen,dat een eenige wet van te regeren,’t zy zulx

met recht ofonrecht toegaat, tot behoudenis en
welvaren der heerfchappyen is.

En door deze onderregtinge, die meer na
fpitsvinnigheit als Godvrugtigheit zwymt, ge-

looft men dat Machiavel den Florentynder,een

man van gaan verltant
,
maar een averechfe pry-

zer van d’eerlykheit,by de nakomelingen eenig-

zins prys behaalt heeft. Deze Machiavel (telt

ons in zyn boeken van de Prins en
!
t gemene

befte
, zodanig een Regeerder over ’t gemene

befte
, die in uitmuntende voorzigtigheit meer

als gemeen is : maar van deugt en vromigheit al

te fchaudig ontbloot is, Gy zout zeggen dat’er

een wanfchepfel van een Prins verciert wort ,

cn geen Prins, een bedrieger, en geen Vader
des
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des Vaderlants,voor een Harder des Volks, een

loze bedrieger,een liltige inichraper,en die ner-

gens op uit is,als om iyn eigen profijt te doen,een

Vos in purper gekleet,by wien alle fchelmeryen,

indienze flegts maar gelukkelyk aflopen, voor
deugt gerekent worden , de Godsdicnfi is by
hemeenkoopmanfchapvandat eenige te win-

nen, ’t geen hy voor zig, en ’t gemene befte, agt

profijtelyk te wezen. Want deze vermaarde en

treflfelyke Schryver
,

heefc in zodanig Hofge-
leeft

, in-het welke ofde Schryver de Printen

,

dan ofde Princen de Schryver een Politykzeer

aangezet hebben,by my daar zeer aan getwyfelt

wort. Dat is altyd zeker , dat de Heer als de

Knegt geweefl: is , en dat in deze eeu , enop die

plaats, dit dekzel de pot waardig geweeit is. Hy
heeft by na dezelfde dienft aan zyn Overigheit

bewezen
,
die Hifpoden Rörnam aan Tiberius,

een zeker Vatinius aan Nero, altemaal Schry-

vers met overgeven fchelmeryen beklad , en die

nauwlix van het cenebroot tot het ander kon-
den komen. Maar ik, doorlugtige toehoorders,

wien, tot dewerkelykeWysgeerteennaauwe
betragtinge des deugts gaande,vergunt is by u te

Ipreken,verzoek om verlof, namclyk, dat het my
vry ftaan mag , niet van de kragtcn des vernufts

en ge!eertheir,maar van de lofder Godvrugtig-
heid en vroomheit met de fpitsvinnigfie Schry-

ver dit uurtje te firibbelen. Machiavel houd‘et

met denuttigheit,wy met de eerlykheit. Mac-
hiavel laat zig voorftaan dat de Princen door de

nuttigheit
, maar wy door de eerlykheit , moe-

ten veilig en vry zyn: want zonder de deugt ken
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ik geen voorzigtigheit eensPrincen,ja agt dat de

voorzigtigheit op de deugt gegrontvelf ; en de

vooizigtigheit een leitsman en beftierder van de

deugt moet wezen en deze twe moeten in een

Prins en andere Grooten immers zo weinig van
elkandere gelcheiden zyn ,

als dingen , die nog-
te de natuur, nogte Wet , nogte reden , nogte
God toelaat, datze van elkandre gelcheiden

worden. Voor eerft zal ik dan tonen , dat de

deugt een Prins ten hoogde nodig is , terftont

daar na ook ’c zelfde ran de voorzigtigheit:

want ik agt het niet onbehoorlyk nogte oneer-

lyk te zyn , dat die dingen door de gedagten ge-
lcheiden worden , die zonder fchande , gelyk ik

in deze zelfde reden bewyzen zal , in een Prins

niet konnen gefcheiden worden.

Een goet gevoelen,myns bedunkens,hebben
die gene van de deugt gehad , die voorgegeven
hebben > dat de deugt een goed is , dat den
menfch eigen toekomt. Want dat meeris, de
rykdommen zyn nog niet eens goederen, maar,

na dat het gemoet is , die dezelve bezit , zo wor-
denze geprezen, ofyeragt. De goederen die een
gedaante van glorie en weerdigheit hebben,zyn
ongeftadige , vervallende en vergnnkelyke goe-

deren. De welluftjfchoon het een goet is, is den
menfch zodanig eigen, dat de beelden ,

daar ook
mede deelagtig aan zyn. De wetenfchap is

waardiger en treffelyker , als alle deze dingen»

Maar deze is ook by God op zyn alderhoogfte ,

en in d’Engelen veel hoger als in den menfch.
d'Eenige deugt alleen , die de hartstogten mee
redens gebit beiliert , en de weelderige oplo-

D pent-
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pentheden des gemoets matigt , hoort den
menfch eigen toe, en is zyn byzonder goet. De-
ze is beneden God , maar boven de onvernufti-

ge fchepzelen , en alzo tuffen beiden. En indien

het hier zo mede gelegen is , zo moet om de
waarheit te zeggen ,

de deugt in een Prins niet

allenig bloot en liegt, maar uitmuntent wezen
en zo veer te treffelyker,hoe de gene die gebier,

by de menfchen meer in eer en aanzien is. En
hier luiftert Xenophon enige woorden den Ko-
ning Cyrus in ’t oor : Dat niemant een heer-

fchappye palt
, dan die beter is , als die genen

,

over wien hy heerfchappye zoude voeren. En
dewyl-het gemene befte daar grotelyx aan ge-

legen feit , in wat gerugt de Prins is , zo zal ook
het gemene befte zeer ligt waggelen, indien hy
een Godloos leven gelen, en niet op de weg des

deugts gewandelt heeft. Maar als het gemene
befte aan ’t waggelen is,zo vervalt 's ryks Maje-
fteit, en ’t ontzag der Scepters gaat verloren, en
raakt haar klem quijt. Zulx dathymetregt zig

wagtenmoet, wat gerugt hem nagaat , wien
’tzy, dan wat voor een gerugt hy ook verdient

heeft,altyt een groot gerugt zal nagaan; en ’t ryk
kan ook niet behouden blyven ftaan, alwaar de
Vorft de deugt om winft te doen , en koophan-
del te dry ven

,
gebruikt. Hier klinken my deze

woorden van Seneka wonder- wel in ’t oor.

Waar geen fchaamte is, nogte zorg voor de
Godvrugtigheit , nogte getrouwigheit , nogte
Zorg voor de geregtigheit gedragen wort , daar

ftaat het ryk op een loffe voet, Wy kunnen aan

die gene een exempel nemen, die door hun on-

men-
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menfchelykheit enichelmeryenomlanten lui-

den geraakt zyn, ’t Zyn eervergeten
,
ja God-

vergeten woorden , dat de heiligheit
,
godvrug-

tigheit, trouwigheit, gemene mans goederen

zvn , en dat de Koningen een vrye toom moeten
hebben, en doen al wat haargelull en gelieft.

Maar is het niet buiten alle twyfel,dat eindelyk

dat gemene belle gelukfalig is,waar in d’onder-

danen een heilig en onbevlekt leven leiden , en

zy meer voor andere vrezen, als andere voor

haar vrezen ? Maar zeg my dog,op wat wyze zal

’tVolk in haar ampt gehouden worden , indien

d’ Overigheit niet fchroomt , haar ampt te bui-

ten te gaan ? Gelyk de Stuurluiden 't oog op de

Noordilar houden , alzo houden d’Onderdanen
de gedagten en ogen op die gene,die door Gods
gunft en genaden op den throon geklommen
zyn. d'Onderdanen en Overigheit zyn door een
verborgene en onzigtbare keten aan elkandren

vall gefloten. En gelyk het lighaam,het gering-

fte deel van ons , als de ziele niet wel te pas is *

zyn ampt niet verrigt ; alzo ,
wanneer de Vorfl:

niet wel te pas is , zo is het ganfche lighaam van
’t ryk ontlleit ; Doet hy goet, wy ook doet hy
quaat , wy ook : Hy is gelyk de Zon , als deze
klaar en helder is, zo befchyntze de Werelt

,

maar aifle met wolken betrokken is, zo dom-
peltze dezelve in een dikke duillernifle. Even
eens zo gaat het ook met het leven en zeden der

grooten : want wyft my een Godvrugtig Prins,

en die de Godsdienft hanthaaft, en de Kerk
voorllaat^k zal uw Onderdanen wyzen ,

die dit

goet exempel van hunnen Prins voor een wet
D 2. zul-
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zullen houden:Wyft my een liftïge Prins,en die

zig veinft dat hy de Godsdienft de welken hy
van te voren weet datze valfch is , aanhangt

,

’k zal u eenVolk tonen > dat op veinzen en ont-

veinzen , meer als gemeen doorliepen is.

Wyftmy een Prins die wreet ,deun, een ro-

ver en verbontbrekeris,’k zal uw een Volk wy-
zen die het agten zal Koninglyk te zyn>hem hier

in na te volgen als zy zullen ziendat’erwinft

van komen kan. Dit gevoelen van Machiavel,in

zyn boek van de Prins, in het xv. Capittel,is ver-

foeiens waardig : Namelyk , dat een Prins voor

al behoort te weten (zo hy zyn eigen welvaart

zoekt) op wat wyze hy onvroom kan wezen , en

het zelve in ’t werk weet te Hellen , ofniet in
J
t werk Hellen , na dat het gelegen komt. Ook
voegt hy de reden daar by : Want , zeit hy ,

die zig

in alle manieren als een guet man wil aanfleUen , die lift

gewiffelijk^onder
r

fo veel envromen gevaar van ’t leven te

verliez.cn. Tot ondergang van ’t gemene befte,en

eeuwige fchant voor de Overigheit, ftrekken de

woorden van Machiavel.By na ’t zelfde zeit Eu-
phcemus by Thucydes; dat een man of Prins van

de Stad geen onregt kan doen ,
zo’er flegts maar

nuttigheit van komt. Tegen deze ongeregelde

én Heidenfche reden , zet ik Xenophons reden :

Dat een Prins geen goederen fchoonder nogte

cerlyker ftaan , als de deugt en geregtigheit j als

ook de woorden van den Gotfchen Koning by
CaHlodoor : Als wy alles konnen doen , zo moe-
ten wy geloven dat ons alleen vry ftaat te doen

,

’t geen pryzens waardig is. Zo veel te heiliger

moet een Prins wezen, hoe hy die gene, die zeer
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viel doen kan
,
groote fchade kan doen : Want

als de luit de vrye toom van te zondigen geeft

,

zo misbruikt zy haar magt tot ondeugt , en die

de itraffe niet vreeft ,
vreeit nog veel minder de

zonde; invoegen dat die gene, wien het vry itaat

ongeftraft quaat te doen , zig door de deugden
in toom houden moet. ’s Ryks grootfte cieraden

zyn, eerlykheit , trouwigheit , vromigheit , hei-

ligheit, eenvuldigheit, zonder bedrogjlaat deze

Trawanten een Prins op de Markt en ’tRaat-

buisvergezelfchappen;dezedeugden zullen een

beitierder alzo bemint by’t Volk maken als’t af*

fchaffen van tollen op de leeftogt , en ’t initellen

van fchou-tonelen enloop-ftryden,ofaIs dar hy
hen met eten en drinken rykelyk onderhoudt.

En wat is’er olyker ,
als dat die gene ,

die al-

leenig door de vryheit een Koning is, de vryheit

van zyn gemoet aan de gierigheit, wreetheit,

Eaatzugt,engeveinftheit, overgeeft. Hy dient

meerder die de ondeugden , als die de menichen
dient. Het wiert by de Lacedaemoniers voor
een groote fchant gerekent,als iemant zyn fchilt

in den oorlog had weg geworpen : en, rnyns be-

dunkens,konnen die geen groote,nogteheerly-

ke daden uitvoeren , die, nademaalze van den
onfterffelykenGod het fchilt des deugts van een
regt geweten ontfangen hebben, om het minfte

tegenfpoet dat hen bejegent, ’t zelve nederfmy-
ten : zulx dat’et fchynt in fortuins handen te

ftaan,datmen vroom ofonvroom,goet ofquaat,
fchuldig of onfchuldig is. Hierom is het voor
een Prins in zig zelfs eerlyk,en tot onderftant en

behoudeoifle van ’t gemene befte profijtelyk,

D 5 dat
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dat hy de deugt hanthaaft j dus verre van de

deugtrNu zal ik ook van de voorzigtigheit fpre-

lcen , maar in ’t kort. Want deze fchier alleen

pryft Machiavell in een Prins. En gelyk de

voorzigtigheit tot alle menlchelyke zaken
, al-

zo ilfe ook tot de heerfchappye ten hoogften

nodig. Vorftenen Koningen hebben van haar

magten , krygsknegten , en rykdommen wel
groote hulpen byftant, maar zonder de voor-

zigtigheit is het altemaal kragteloos enfchade-

lyk Magt met voorzigtigheit vergezellchapt ,

brengt nuttigheit .te weeg ,maar zonder de zel-

ve niet als fchade.

Weshalven paft het dan een Prins na de tyt en

gelegentheit der zaken,zyn beraatflagen te voe-

gen, en fchikken. Een Prins moet zig na den

aart en zeden met ftrelen,zommige met flaan tot

gehoorzaamheit gebrogt worden > alzo ook,
Zommige Burgers met ftrafheit , zommige met
Zoetigheit, tot gehoorzaamheit brengen. Aldus
fpreckt Arifioteles uit zyn Goddelvke mont

j

Voorzigtigheit is een deugt die de Överigheir

alleen toekomt , en eigen is. Maar nu ftaat ons

te bewyzen , dat de deugt en de voorzigtigheit

\vcl digt met elkander in een Prins vereemgt

moeten wezen,en dat noit de deugt van de voor-

zigtigheit te fcheiden is : Dog van een heel an-

der gevoelen is Machiavel , die in zyn boek van
de Prins in heE iy. Capittel aldus fpreekt : £<;i

Trins moet’er niet z.eer on: bekommert indien bj z.o~

danige deugden begaat
,
en daar mede betigt ivort , mon-

dei de welken bj zijn heerjehappje niet ligtelijkjkan be -

[(bermen. De Krygs-overften ,
doorlugtige toe-

hoor?
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hoorders
,
plegen den vyant , zullende hem flag

leveren,de ligr gewapende Soldaten vooraan in

flag- bende te ftellen,en het puik der Krygs-lui-

den agter aan. ’t Zelve flaat ons te doenjeen wyl

tyts zullen wy met een riftvan waarfchynlyke
t

rede te velt komen, en terftontdaar op, met
d’een ofandereklemreden hem de reft geven.

Wy bekennen altemaal dat de Princen en

Heren des Aartryx hier op der Aarden dienaars

van den almogende en groote God zyn,en 't ge-

ne by de Engelen en Zielen d’opperfle Godheit
is , dat het zelfde by de menfchen de beftierders

des Aartryx zyn. Derhalven,zo dan een Prins het

beelt van de Goddelyke Majefteituitbeelt, zo

zal hy ook ’t zelve met heiligheit en voorzigtig-

heit moeten uitbeelden, twe deugden, die in

God uitnement en op haar hoogde zyn Daaren-

boven, indien een Overfte beter moet wezen
als de Burgers , en het onredelyk is d’Onderda-
nen om eenig quaat en moetwil te ftraffen, dat

hy zelve eerfl begaan heeft , zo zal het immers
tegen God en zyn gebod ftryden , dat hy van de

regte weg des deugts en eerlykheit aftreet : zal

het een Prins dan vry liaan geen woort te hou-
den : zal het hem geoorloft zyn te liegen: zal het

hem vry Haan met kragtengevveltiets weg te

nemen, daar hy geen eigendom aan heeft : zal

hy het voor jok en fpel houden , d'onfchuldigen
om ’t leven te brengen, wanneer het hem zal

dunken dat het zo oorbaar is? en zal het on-
behoorlyk wezen , en zullenze het met de hals

boeten
, als de Burgers het zelfde begaan ? zal

het fchelmfluk, dat een Burger niet betaamt,
D 4 een
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een Prins betamen ? in wat School, bid ik uw

,

hebben dcgroote Italiaanfcheftaatkunden ge-

leert, dat d’ondeugden niet in byzondere vor-

men, maar alleenig hier in verfchelen , na dat de

perzonen, die dezelve begaan, van hoog oflage

ïtaat zyn.En by aldien gy van zins zyt,wat gron-

diger en naaukeuriger de bepalinge van de

deugt envoorzigtigheitte onderzoeken,gy zult

het klaar bevinden , dat de deugt zonder de

voorzigtigheit
,
geen volkome deugt is, nogte

de voorzigtigheit zonder de deugt ,
volkome

voorzigtigheit. De deugt, na Ariftoteles bepa-

linge, is een uitkeurende hebbelykheit, wiens

middelmatigheit een voorzigtig man bepaalt

maar de voorzigtigheit is een hebbelykheit van

met regte kennis en verftant dat te doen, ’t geen

eerlyk encierlykis. Want d’cen heeft des an-

ders hulp zo zeer van noden , en zy hebben zulk

een naauw verbontmet malkanderen, dat de

deugt , zonder de voorzigtigheit , maar ten hal-

ven is, en wederom de voorzigtigheit zonder de

deugt : Want dewylni de Burgerlyke zaken by
wylen een groote veranderinge voorvalt

,
ja zo

•groot, dat het eerlyk meer door wetten en ge-

woonte, als natuur fchynt te beftaan •, zooor-

deelt Ariftoteies , de wyfte Philofoof, dat iften

door hulp van de voorzigtigheit, op de tyt,

plaats en perzonen,zo kan agting geven, dat een

yegrfchapen man zig nergens in te buiten zal

gaan. Derhalven wil Ariftoteles,dat de voorzig-

tigheit een beftierfter van de deugt is: ’kzeg
van de deugt,en niet van fchelmftukkenjvan cer-

jykheir,en niet van oneerlykheit j van geregtig-
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heit , en niet van ongeregtigheit van trouwig-

heit, en niet vantrouweloosheit: Hy ichryft

haar deze wet voor, dieze nokte buitengaan

moet : Namentlyk ,datze met opregte kenniflè-

te werk ga , en zig niet in de renbaan van oneer-

lykheit,maar van eerlykheit oeffenen moet.Hier

ukkomttevoorfchyn j dat de voorzigtigheit,

die Machiavel uit zyn kruin koot, en ons op-

dringt
,
geen voorzigtigheit is , maar een arg-

heit, liftigheit, en loosheit , en zodanige bedrie-

gelyk en doortrapte loosheit , die de Grieken

noemen , dat is, zodanige liftigheit,

die alles met liftig- en loosheit te weeg kan

brengen. Want zeit de zelfde Machiavel, een

Prins moet nootzakelijkjt-odanige voorzigtigheit gebrui-

ken , waar door hy d’opfpraak van die ondeugden ont-

gaat, die hem om zijn rijk, kunnen helpen. Zo geeft dan

deze bedriegelyke Raatsman in alle andere din-

gen den Prins een volle toom van te zondigen

:

Namelyk , aan wreetheit
,
geveinftheit

,
overge-

loof, meinedigheit ,
misvertrouwen, gierig-

heit, kreunt hy zig weinig ,
zoze hem flegs maar

een weg tot de heerfchappy banen,of tot vaftig-

heit van dezelve dienen. Van Marcus Lepidu§,

Oatilinas fpitsbroeder vertrou ik ,
heeft hy ge-

leert
, dat’er niets ,

dan alleen ’t geen veilig is ,

roemhaftigis, en dat alles, ’t geen dient om de

heerfchappy in ftant te houden , eerlyk is. Ofhy
heeft van Thyeftes gehoort dat een Koning, die

gedwongen is niet als het gene , dat eerlyk is te

bedryven,al biddende,en even eens als om Gods
wil regeert. Heiliger en Goddelyker gaat Ari-

ftoteles tc werk ,
wanneer hy wil? dat alle Prin-

D 5 een
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een vrome mannen zullen zyn , en die deugden
bezitten zullen , die de Onderdanen bezitten

;

Machiavell , ofeen Prins een eerlylc , ofoneer-

lyk man is
,
geeft’er dat niet om. Maar Plato in

zyn Roeken van ’t gemene befte; Xenephon in

ZynCyrus; Plinius in Trajanus, ftelt ons voor

oogen,en maalt ons een heel ander Prins af: het

zelfde doet ook 5eneka,die zeit, dat hierom een

Koningryk moet wezen, op dat niemant aan an-

dere een weg wy ft , en aanleidinge tot fchelme-

ryen en bedrog geeft j Een heel andere Prins wil

ook dat kinderdeuntje,dat de Romeinen en Ca-
millen gedurig in de mont hadden en zongen

;

dit deuntje draagt die gene het ryk op , die regt

doen : die regt zal doen, en niet die heerfchappy

voert , zal Koning zyn. Maar ik zag geirne, dat

Machiavel my hier in te regte holp en zeide , of

hy zodanig een Prins voorgenomen heeft toe te

ftellen, die aan geen wetten altoos zal gebon-
den zyn

,
ofdie de wetten onderworpen zal zynj

vint hy het eerfte voor goet , zo zal hy deWee-

relt zodanige Prins overleveren, die waart is,dat

de Weereltde zelve haat, en tot in ’tafgront

van der helle vervloekt. Het paft een Prins en

niemant anders , de wetten te befchermen en

voor te ftaan;maar onder deze wetten is de voor-

naamfte dat een Prins een goet en vroom man
moet wezen: Want hoe kan die gene regt rege-

ren , die God den opperfte Overfte niet weet te

gehoorzamen. Hy ftaat d’eerlykheit niet wel
voor,die zig onder de heerfchappy der eerlikheit

niet begeven wil : En by aldien hy wil dat een

Prins aan de wetten zal verbonden zyn,zo vraag
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ik,wat wet Machiavel begeert, dat een Prins zal

onderworpen zijn ? namelijk, of hy onder de na-

tuurlijke, ofgoddelijke,of der Volken wet Haan
zal moeten? Indien hy onder de natuurlijke en
wet der Volken Haat , het zal hem een gruwel
zijn, woort en trou, dat hy toegezeit heeft , niet

te houden. Het zal hem een fchrik wezen,vrem-
de Koningrijken,onder fchijn vandeGodsdienft

te befchermen , ofvoort te zetten , vyantlijk en
met gewelt aan te tallen. Maar deze zelfde

fchelmftukken fteekt Machiavel zijn Prins in 5

geen pampier nochte fchnft , moet een Prins,

maar ’t gewelt en nood tot trou en woort te

houden,dwingrn;en wanneer zich een Prins van
woort en trou te houden onrflagen heeft, zo wil

Machiavel dat alle voorwaarden en Verbonden
vruchteloos,en van geender waarde zyn. Dat een

wijs Prins
, zeit hy , die beloftenfchuuwt, die hy ^

iet die

hem fchadelijkjn hinderlijk zullen wezen. En weder-
om : Daar zijn twee foorten van oorlog te voeren

,
waar

vanheteene volgens bet recht der wetten gefchied, het

ander metgeweld
,
en dewijl bet eerjle den menfch eigen

is, bet tweede de wilde dieren, zo moetmen tot den laat[ie

zijn toevlucht nemen
, ^0 d'eerfle tefwakyn niet voljlaan

kan. Hierom is het Itoog nodig , dat een Prins zich op het

recht gebruik:> wel van de wilde beefen ,
als menfehen

verftaat. En op dat hy zonder reden niet fchijnt

tefpreken, zo voegt hy die daar by: Indien alle

menfehen vroom waren , zo zoude ditgebod vruchteloos
,

en van geender waardengeweefi zijnynaar dewyl 'er on-

vromen in de werelt gevonden worden , zo moetmen met
alle neerfügheit hun onvroombeit en trouloosheit te leur

(lellen.JHoch daar zullenfzeit hy) geen reden ontbreken*

om



6® Casper van Baerl.es
om degebroken trou met veinzen en ontveinzen

, ie ver-

bloemen. Hierom is het hoognodig
,

dat een Prins in alle

voorvallen en gelegentheden , zo wel in voor als tegen-

fpoet , zich weet te wenden en te keeren j ook, dat hj

vooral niet afwijkt van ’tgene dat goed is
( ’t geen goet

is, is by hem zo veel, als het gene dat nut is) en zo

de nood aan de man komt , dat hy cok, weet het qtiaad

( ’tgene by hem zo veel is , als ’t gene dat onnut
is) te mijden en afte keeren. En hier na fpreekt hy
aldus: Dat een Prins zijn leven befchermt , en in acht

neemt "fjjn rijk, te bewaren ; maar de kunflen ,
door de

welke zulx te weeg gebracht wort, zo dezelve maar

jlechts eenige fchijn van eerlijkheit hebben , zijn eere en

frijzens waardig ,ja hemel hoog te verheffen : d'oprechte

redelijkheit vervloekt de wreetheit en verwoedheit tegens

d’Onderdanen $ Maar een Prins, zeit Machiavell,

moet zich weinig daar aan fleuren
,
feboon hem de naam

van wreedheit
,
waar door de eendrachtige Burgers by

haar trouwigheit gehouden worden, nagaat. Hoe
menfchelijk en Goddelijk fpreekt Seneka : Het

is behoorlijk dat een Kaizer ontzien en gevreefl word,

maar noch meerder moet hy bemint worden. Heel an-

ders fpreekt Machiavell: ’t Is veel beter

,

zeithy,

dat een Prins gevreejl , als bemint wort. Slim iller

Machiavell by, want hy zoekt befcherminge en

fteuntzel voor zijn quade raatgevingen by Dido,

die de fchult van haar onmenfchelijk en wreed-

heit op haar nieu gellichte rijkleide. Dewijl my,

zeit Dido, Pygmaïions zuller , hetgevaar van alle

kanten dreigt, en de grond van mijn rijknocb onbeflorven

is , zo ben iffgenootzaakt zulks te doen. Is het nu zaak

dat Machiavel wil
, dat dezelve Prins de God-

delijke wetten zal onderworpen zyn , zo moefi:
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hy altijt voor al geraden hebben,dat d'Overften

en BdHerders des Volks, zich op lijf-ftraf van

alle ondeugden onthouden, en niet roekeloos

de naam van Godsdienft, tot een dekmantel van

alle fchelmeryen
,
gebruiken moeiten •, als ook,

dat het niet genoeg is , dat hy de Godvruchtig-

heit overgelovig en fchijnheilig
, als de Heide-

nen doen, fchijnt te eeren en te vieren , maar hy
moetze van herten dienen en oeffenen. Hyraad

ook, dat een Prtns, als hj> een Stad of Landfchap in krijgt9

geheel en al een nieuwe maniere van regetinge infiellen,

en alles
,
van het minfie tot het tneefie, vernieuwen moet :

als ook,, dat de goederen der rijken
,
aan de amen uit-

gedeelt, en d’armen rijk.gemaakt moeten worden
, op

dat van hem gezeit kan worden, ’t geen van de
Koning David gezeit wort : De hongerige heeft hy

met goederen voorzien en de rijken heeft hy goederlooscn

ledig laten gaan. ’t Geen van den Almachtigen
God, en die de menfchelijke zaken na zijn goet-

dunken en almachtigheit beftiert , rechtveerde-

lyk gedaan is, dat zoude dan, zo Machiavel ver-

zien , fchelmachtig en eerloos van den Koning
David gedaan zijn. Hy bekent zelve ,

dat die ma-
niere van te gebieden, wreed enflreng is, maar, zeit hy,

'ofmen moet de handen vande heerfch.ippy te voeren,t'huis

houden, of die weginflaan. Ook voegt hy’erdeze

>
woorden by : Veel onverftandigeflaan een weg in, die

tuffen beide leit , en willen nochte volkomen goed , nosh-

te quaad wezen , maar zo tuffen beide

,

’tgeen hen geen

*

zins gelukfig afloopt. Derhalven , op dat gy een
Koning zijt, zal het veel oorbaarder wezen.?
zo wy Machiavels vermaningen willen volgen,
dat gy overgeven , als half quaad zijt. En

om
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om deze zijne zetreden goet te maken , voldoet

en dunkt hem mans genoeg , een eenige Mace-
do, Zy hebben een misgevallen in d’exempels

dier Prineen , die , ’t geen hen gelukkig afgelo-

pen is, d'overwonnen genadig gehandelt heb-

ben,daar de Godsdienft en maniere van regerin-

ge op d’oude voet heen floeren, en de Onderda-
nen aan hun goederen de waardy van eenduit

geen fchade lijden; en dit is, ’t geen aanmerkens
waardig is,een geduirige verkeertheit ofblind-

heit van Machiavel , dat hy uit d’eene of andere

goddelofe daad van een Prins,een algemene be-

fluitreden fmeet,en d’cxempels van goede Prin-

cen , die , na d’eerlijkheit te werk gaande , een

voorfpoedige en gelukkelyke heerfchappy ge-

voert hebben, over ’t hooft ziet, en verwerpt.

En deze exempels heeft hy alzo licht konnen
vinden, als dat hy de guiteryen en fchelmeryen

van alle eeuwen vlijtig waar genomen heeft

:

Namelijk , hem ftaan fchelmeryen en leer-

1hikken van ondeugden beter aan , als d’onno-

zelheit des deugtsj en gelijk de Zoggen in

drek en flijk vet, maar, alfle zinnelijk gemeft

worden , mager worden ; alzo arbeid Machia-

vel ook , om ’t fortuin der Prineen , door
quade kunften in top te halen , ’t geen immers

zo wel, ja beter, doorregttedoen, en goede

kunften, kan te weeg gebrogt worden. Het is

eimogelij^ zeit Machiavel, dat een Prins in vetligbeu

en ^ekerbeit leven kan, lang die gene leven, die van

hem uit hun rijk gejaagt Qjjalijk. *s dit , zeit hy

,

' Tarqmnm Prifcus ,
die van Ancus ^onen om ’t levenge-

Irragt wierde, bekomen

:

?«ur is dit Seivïus Tullius opge -

br§*
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broketijdie door lift enfchelmery van Tarqmnus Superbus

aan bant raakte. Hy ziet dan liever, datmenhet

eene fehelmftuk met het ander boete , als het by
een eenig fehelmftuk te laten blyven. Als gy den
ontfchuldigen van het ryk zult berooft hebben,

zo geeft Machiavel tot raat , datmen de zelve.

Kinderen
,
ja ook de Vrienden ,

om ’t leven

brengt. Maar Machiavel heeft óok wel gewe-
ten,dat zeer veel Princen t’hunncr geluk die ge-

ne verfchoont hebben ,
diezevanhunryk ont-

bloot hadden; datze die gene t’hunncr geluk,

vergiffenis gegeven hebben, die niet lang *van

te voren de heerfchappy daar zy na dongen , te-

gengeftaan hadde.En dewyl by oude en nieuwe

Schryvers exempels van zodanige Princen by
menigte voorkomen, zo heeft hy liever de naam
van wreetheit, alsgoedcrtierentheit willen dra-

gen.Ook zyn by Machiavel deze woorden te le-

zen : De beloften
,

die den vyantmet kragt engewelt

afgeparft heeft , die moetengelden lang men niet beter

kan ; maar alle deze beloften , zo dra als het gcwelt
,

't welk de oorzaakyan deze beloften was , begint te min-

deren
,
plegen kragteloos , en van geender waarden ge-

maakt te worden , daar nog alevenwel diegene^ die de

belofteniet houdt geenfehande nogte oneer van heeft. En
om dit goet te maken , zo brengt hy een exem-
pel by

, van den Burgermeerter S. Pofthumius

,

die riet (want de Romeinen, na de Candifche
nederlaag voor Candie , waren gedwongen ge-

weeft
, om fchandelyke voorwaarden van Vre-

de in te gaan) dat men de vrede met de Samiten
gemaakt, niet houden moert. Maar waaroin
dryfthy niet liever datmen den vyantwoorten

trouw
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trouw houden moet , nademaal het breken van
trouw en woort , veel Volkeren en Steden

, 20
qualyk bekomen is. ’t Vader lant. zei t Machiavel,

moet befcbermt werden
,

’t zj dat z.ulx cerlijkjof oneer-

lijk en met fchanden toegaat : Want een Prins
, zeit hy,

fchoon bent de klankjvan regtvaardigbeit , ofonregtvaar-

digbeit > wreelbeit , ofbarmhertïgbeit ;
ja lofoffcbande,

nagaat
,
moet niettemin dit oogmer^ alt ijt vooroogen

houden. Maar waaragtig , ik verwonder my ten

hoogden, wanneer hy in het negen-en*twintig-

de Capittel
,

in het derde boek van de gemene
Staat, bewyft: Dat d’Onderdanen eveneens

van zeden en manieren ,
als de Princen zyn

,

waarom hy geen eerlyk en opregt Vroom Prins,

de Werelt voor ogen geilek heeft, op dat hy
aan een Prins ook zodanige Onderdanen be-

fchaft,gelyk als hy zelfs is. Nu leert hy een Prins

fchandelyke en onbehoorlyke leunden, op dat

hy onder d’eerloozen veiliger en vryer leeft;

daar nogtans deze eerloze her. vierde part zo

derk niet zoude wezen, indien een Prins, op-

wiens leven elk een ’t oog heeft , hen in vro-

migheit te voren ging. Ook merkt deze quade
Staatkunde niet,dat door dezelve kunlten,waar
door , zo hy rneint , de heerfchappyen gedut en

geved,
(

ook dezelve heerfchappyen verloren

worden, en een krak krygen. Wie zondigtjdaar

vele fchade by lyden , die heeft ook weder van

velen onheilen fchade teverwagten. Wie vele

menfchen in ’t gevaar katj helpen , die heeft van

velen weder gevaar te verwagten. Elk een daat

diegene na ’t leven ,
die hierom zyn Volk ladig

op den hals leits en deze aïïeenig onderdrukt, op
dat
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dat hy veilig en vry regeert. De lult en begeer-

te van te zondigen, is dequaatfte mecfterelTe

van de beftandigheid en duurzaamheid j en

fchoon gy de zaak nog zo verborgen hout , die

gy onderhanden hebt, het hondcrt oogig en
doortrapte Graau> ziet’et niet te min gaauw,
en vervloekt ’et tot in ’t afgront van der hel-

le
, ’t geen tot haar verderf en ondergang is

aangeleit ; en wanneer het kans en gelegent-

heit ziet, zo zal de beftierder voor die ge-*

ne niet vry en zeker zyn , daar op hy zig het

meefte betrout heeft. Maar waar heeft men
oit gehoort van zulke dol- en uitzinnigheit ?

te agten , dat door ondeugt en pluimflrykers

kunften , de Ryken veel vafter en ftarker ge-
maakt worden, als door de deugt, een onver-

winbaar befchutfel. Hebben wy niet dikwils

gehoort , dat menigmaal de Koningen hun-
ne Steden en Koningryken door guit , en fchel-

mery verloren hebben , dieze door de deugt
gewonnen hadden ? zyn dit niet Gods eigen

woorden ? \Zal bet rijhjpegens d'ongeregtightittver-

engelijking >fmaat, en bedriegelijkheit , van bet eene vol^.

aan het andere overdragen. Zy twyffelen aan de
Goddelyke beloften , die agten dat de deugt te

zwak en te kragteloos is , om de heerfchappy te

befchermen. Dit leeftmen zo wel by d’oude als

nieuwe Schryvers ; Dat met minder moeite en
ongemak,meerder Godvrugtigen en Regtveer-
digen als Goddelozen , tot de Heerfchappy ge-
raakt zyn: dat veel meerder Godvrugtigegeluk-
kiger geregeert hebben : als ook,dat veel meer-
der Godvrugtigen gelukkiger en metgerufter

E ge-
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gemoet geftorven , en van de Werelt gefchei-

den zyn. Datze nu hene lopen,die alleenig na de
nuttigheit de gelukzaligheit der heerfchappyen

fchatten.En zoud gy wel iemant die verdant en
kennis in zyn lyfheeft, in de gantfche Werelt
weten te vinden, die gelooft, dat dat ampt,‘t ge-

ne den opperden Konining der Koningen de
Bedierders des aartryks om te bedienen opge-
leit heeft, zonder hulp van alle fchelmerycn niet

kan bedient worden. d’^Egyptifche Koningen
plegen in hunne Scepters eenOjevaaren Wa-
terpeert te voeren

,
gevende met het eerde de

Godvrugtigheit, met hettwedede Geregtig-
heit te verdaan. Onze Machiavel zoude liever

zien,dat de Princen in hunne Scepters een Leeu
en Vos

, dat is , wreetheit en loosheit
,
voerden.

Onder de afgefchafte wetten , waar van de
Regtsgeleerden hele boeken gefchreven heb-
ben, worden getelt de wet iEhe, Sentie

, Junie,

en Norbane. Machiavel begeert , ’t geen wat
nieusis, dat mede onder de afgefchafte wet-
ten gerekent worden

,
het eerlyk te leven , nie-

mant te beledigen, en elk een het zyne te geven,
in welke drie geboden de gantfche regtsge-

leertheit bedaat. Want hy wil dat het gevoelen
der wyzen , nopende het öneerlyk en eerlyk,

de penningen by oude tyden geflagen, gelyk
zyn,die,fchoon datze liefen waart zyn,en groot
geagt worden , alevenwel tot de Koophandel

,

die de menfchen onder malkanderen dryven

,

niet dat te daat komen. Voornamelyk daar hy
van de Godsdiend handelt , fchat hy , eveneens
al* een Koopmanfchap , d’allerheüigde zaak na
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hec profijt en nuttigheden van ’t Ryk. tiet is ge-

noeg , zeit hy, dat een Prins maar fckijnt de Godvrug-

ttgbeit , trouwigheit , en Godsdienfi hetltglijk, te teren

en te oeffenen ;
totgeen ding moet by zig uil ter lijk. tonen

meer genegen te zijn, ah deze Lefle deugt : wam de nu n-

fchen worden Jchier meer door de fchijn en valjihege-

daante der dingen , ah door de dingen zelfs bewogen.

Eeriykcr en beter (preekt Ariftoteles , de Prins

der Peripateten : namelyk : Dat een Prins uit ’s her-

ten gront , de Goddelijke zaken moet waarnemen
, en

hantbavenen. Want dat de Godsdienfi: op de ge-

veinftheit en momaanzigt van een Prins voort

rolle, dat ftry t tegen Godt en zyn gebodtj maar
dat de Godsdienfi het doen en laten by een Prins

is , dat is nodig en overnodig ; de Princen daan
onder de Godsdienfi, en niet de Godsdienfi on-

der de Princen
,
gelyk Machiavel wil , wanneer

hy leert , dat de Romeinen tot nut van ’t geme-
ne befte,voortekens waargenomen,en de Gods-
dienft tot een kunft gemaakt hebben.Het komt
de Godsdienfi toe, haar voorftaander te ftigten,;

en te onderwyzen ,
en het werk van den voor-

ftaander is,de Godsdienfi als een Lesbifche rigt-

fnoer te gebruiken. De Princen kunnen na het

voorfchrift en gebiet van de Godsdienfi omge-
zet, maar de Godsdienfi kan na haar goetd un-
iten niet ingezet nogte afgezet worden. Die dit

in’t werk fteilen , doen evenzoveel, alsofie-

mant de tyden van ’t jaar , als winter en zomer
na de menfehen en niet de menfehen na dezai-

zoenen van ’t jaar fchikken wilde. De Gods-
dienfi, op datze aangroeit, heeft ’s menfehen
kunfien, nog veel minder bedriegelyke kunften

E z
'

ras
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van noden,zy is voor haar zelve mans genoeg,en
hoopt en wagt alleen op de wasdom, die van

haar allcenig,ende de Godvrugtigheit voortko-

men. ’t Is ongoddelyk ,
en te mal om van te pra-

ten, datzedoorlogens, geveinftheit,entrou-

loosheit , ondeugden , die zy zelve met de voet

ftoot en vervloekt tot in ’t afgront van der hel-

le,voort geplant wort. Het ftryt tegens God en

zyn gebodt , dat een Prins om zyn ftaatzugt en

begeerte wat glimp en aanzien te geven, Gods
naam misbruikt, en byaldien geen ding, vol-

gens het getuigen van Tacitus kragtigeris,

om ’t graau in toom te houden en te regeren,als

overgeloof: Indien Numa, Scipio Africanus,

Lucius, Sulla, Quintus , Sertorius , Minos ,
Pe-

Ji ftratus Lykurgus , Zaleukus, Midas, die door

deze minne- drank , dat is , door deze guichele-

ry,d‘ogen hunner Onderdanen verblint hebben,

het arme Volk wys makende, datze met de Go-
den en Goddinnen mont gemeen geweeft wa-
ren y zo kan , om de waarheit te zeggen , de wa-
re en Chriltelyke Godsdienft nog groter dingen-

uitregten, dewylze een beftierftervan ’t men-
fchelyke leven is, een winkelhaak van regt en

onregt, alle onluften en oproerigheden wyfle-

lyk weet te regelen , een trooft, als fortuin uw
de voet d wers zet, in tegen, een breidel in voor-

fpoet,en eindelyk d’eenige en onverwinbare be-

heerfter van ’t gernoet. En gelyk een geveinsde

ceffeninge van Godsdienft ongoddelyk is , alzo

agt ik , datter geen gelukkiger meefterefle en
kunftenaarfter is , om d’Onderdanen te regeren,

als d’otffeninge van de ware Godsdienft ; Want
zy



Oratie van een goet Prins . 69
zy hopen dat haar van zo een Vorft minder on-

geregtigheit zal gefchieden,die by hen voor een

dienaar Gods ,
en beyveraar van de ware Gods-

dienft aangezien woit. Ook leggen hem d’On-

derdanen geen lagen ,
nog zy ftaan hem nietna

’t leven,dewylze wel weten, dat hy God tot zyn

hulper en befchermer heeft* en het volk ziende,

dat een Prins zig zo eerbiedelyk tegens de

Godsdienft aanftelt, beelt zig vaft in, dat hy het

minite niet zonder de Goddelyke hulp in’t werk
ftelt. En eindely k, wat ifler billyker, als dat die

gene,van wien gy den Scepter en kroon ontfan-

gen hebt, met gebroken herte geëert en ge-

dient wort * als datge die gene met een opregt

herte eerebewyft, die voor zodanige een Ko-
ning , die eer en pryzens waardig is , zorge

draagt. En tot dus verre , dunkt my ,
dat ik vol-

komen en overvloedig getoont hebbe ,
dat Ma-

chiavel een Prins d’olyldte en flimfte kunften,

die te bedenken zyn , infeherpt ; overmits hy de

deugt en voorfigtigheit van malkanderen fchei-

dende , een Prins de olykfte en flimfte kunften

infeherpt. Weshalven laat Philippus Koning
der Macedonen , die geheel en al met Machia-
vel over een komt, die onder de haat en wrok-
ken der gebuuren , dapper ftookte , op dat hy

,

terwyl fommige onderdrukt wierden,zommige
op zyn zyde vielen

, over altemaal de heerfchap-

py voerde
, uit de orden der vrome Princen ge-

bannenwiert. Ditisdezegaft, die gelyk van

een wagters toorn op de vry heit der Grieken li-

ftig loerde en lagen leide, dePhocenfche Gods-
dienft yverig aannam , op dat hy alzo onder

E 5
' fchyn
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fchyn van den Godsdienfl: te beichermenj d’o-

v^rwpnnen en overwinnaars teffens onder zyn

gehoorzaambeit bragt. En gelyk het met 1 egt

,

darmen zo met de Godsdienlt handelt en om-
gaat , in wereltlyke perzonen mifprezen wort >

aizo is het meer vervloekens w’aardig geweeft in

den Koning feroboam, die
, op dat de liammen

van Ifraei die hem volgden , met meerder onee-

mgheit tegen malkandercn ontfteken wierden

,

nieuwe manieren van Godsdienfttedocn , en

nieuwe Goden inftelde , op dat de partyen , die

van verfcheide Godsdienli waren,en elk hun by-

zondere Goden dienden,niet ligteiyk tot eenig-

heitquamen. Den Keizer Auguft, indienmen

Tacitus geloven mag,heeft ook d'eerbiedigheit

tegens zyn Ouders, en de noot daar ’t gemene
belle inllak ,

tot een dekmantel van zyne aan-

flagen gebruikt , d’Hoge-prielters fchimpsge-

wvze om raat gevraagt , de zoldaten met ge-

fchenken, uit begeerte van te gebieden opge-

hitll
, en geveinft dat hy op Pompcjus zyde was,

maar Pompejus is door fchyn van Vrede
, Lcpi-

dus door fchyn van vrientfchap bedrogen
,
en

Amonius door de verbonden,die hy met Augult
gemaakt hadde , in ’t net geraakt. Maar fchoon

ik uw dit nog toegeef, zo kan ik u dat ander , ó

Kaizer Auguft , niet te goet houden j namelyk
dat gy , uit liefde van den meinedigen drieman

,

C ;cero , den alderwelfprekentlle van al de Ro-
meinen , als een flagtoffer aan de rafernyen en

onmenfchelykheit van Marcus Antoruus ten

belten gegeven hebt, dat gy om te regeren ,die

tong, zonder dewelke al over langRomen tot

aflche
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aflche verbrant hadde geweeft, zonder dewelke

gy noit Burgermeeder,noit Kaizer zout gewor-

den zyn, op de leesplaats fpykeren liet. Hier by

voeg ik nog een ander feit, dat is,dat gy u zo on-

verzetlyk en onverzoenlyk tegens Ovidius Na-
fo,die op ’t eilantTomos in ballingfchap moeke
zwerven, hebtaangeftelt. Gy waart ó Kaizer ,

door dieGoddelyk treurgedigten,nogte door zo

veel verzoekschriften op den berg Parnaflus ge-

fchreven , te bewegen ofte vermurven , deze

Vaars,al zyn de Goden nog zo vertorent , zo de

menfehen maar om vergiffenis bidden , zyzyn

heel wel te bewegen,en neder te zetten,die ede-

ler is
, als de ganfcheRomeinfche heerfchappy,

heeft zo veel als niet konnen te weeg brengen.

DeZanggoddinnen
, Jupyns dogters, deden

voor uw een voetval,zelfs Apollo dede een voet-

val , al de Gratiën vielen uw te voet met gebo-

gen knien, en Spraken voor Nafo eninNafoos
naam. Maar hier kon geen bidden van zo veel

Goden en Godinnen helpen , ’t was al om niet

aangewent u ooren bleven verdopt,en gy waart

dover en bartvogtiger als een Rots, ofMarpee-
fche klip. Quanfuis gy wout de naam hebben

,

datge de Poëet zyn Slordige en onbefchoftc

Vaarzen haatte, en gelyk ik ook zodanige Vaar-
zen vervloek

, alzo vervloek ik ook dat gene in

uw, datge dat gene begaan hebt, ’t gene den
Poëet dartel en geilylc gefchreven heeft. Den
Hooggezaghebber Gefar is hem hier in voor-

gegaan , en heeft dezelve kunften in ’t werk ge-
ilek , deze Ctefar mogt wel zien dat de God-
vrugtigheit geoeffent en gehanthaaft wiert

,

E 4 maar
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maar het ryk moeit daar door geen fchade ofna-
deel by lyden ; en waaragtig , zo’er iemant oit

gcwecll is, die zyn rol op dit toneel gefpeelt

heeft,zo is het den Kaizer Tiberius geweeft, de-

ze had voor een gebruik d’aanzienlyklte en
yoornaamlte mannen van ’t gemene befte in' lift

en hachelyk gevallen te brengen cndoortyran-
ny en betigtinge met dreigementen vermengt
het volk te gebieden. Met deze kunften willen

Zig ook Nero en Galba wel te behelpen. Want
Nero verzont Rubellius Plautus in Allen , en

Ottho zyn medevryer verltuurdc hy in Portu-
gaal

,
quanfuis als of zulx tot zyn eere ltrekte j

Maar Galba troonde onder fchyn van vrient-

fchap Virginius metzig van ’t Duitfe Heir. Ta-
citus teikent in den Kaizer Ottho ook valfche

deugden aan,en t’elkens opborrelende ondeug-
den. Ook zyndusdanigekunflenhetvrouwen-
rolk niet onbekcnt geweeft, wien, alll'ena de
kroon haakten,geen ding oneerlyk dogt te zyn,

ten zy het de hecrfchappy en regeringc hinder-

Iyk was. Let op Attalie by de Joden ;op Semira-
midis by de Aflyriers

;
op Agrippinc by de Ro-

mainen, op Mammee onder Alexander Scve-
tus 5 op eenige Brunechildcn by de Franqoizen,
die altcmaal op geen ander wyze, als met be-
drog het Ryk,Kroon en Scepters voor haar zel-

ven, ofvoor de hunne te weeg gebrogt hebben:
Pipinus Koning van Vrankryk , als aan hem van
het huis Merove het ryk van Vrankryk, wierp

overgedragen
, zo verzogt hy van den Paus t te-

phanus gekroont te worden , op dat door zyne

Godvrugtigheit 't ryk aan hem zoude fchynen

te
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te beurt gevallen te wezen , 't welk hy met lilt

en loosheit weg gekregen hadde. Ferdinandus

d’Arragon, Koning van Spanje bedekte, zo

Guicciardyn in het twaalfde boek van zyne hi-

Itorien verhaalt ,
alle begeerte tot de heerfchap-,

py met een fchyn van Godsdienft : met niet

minder liftigheit en lcosheit zyn Uladiilaus Ko-
ning van Hongarye en Ludovicus , de dartiende

Koning van Vrankryk , te werk gegaan j deze

Ludovicus, volgens de getuigen van Comi-
nteus, in ruft en ftilte zittende, nam vlytig d’on-

eenigheden en wrokken der naburige Prineen

waar,en zogt daar zyn profijt uit te fmeden. De-
ze vervloekte en Goddeloze fchynhciligheit

van Godsdienft is ook by de Turkzc Kaïzers

dapper in zwang gegaan, die
,
(gelyk de zinnen,

alfle eenmaal verfchriktgewecft , iigteiyk tot

overgeloof te bewegen zyn) wanneerze van
hoogwigtige zaken beraatflagen,hunne Muph-
tim, dat is zo veel te zeggen, als hunne voor-

ftaander van de Godsdienft om raat vragen,deze

Muphtis des Kaizers zin en wille eerft wel on-
dertaft hebbende , fpreekt dan daar na zodanig
gevoelen uit , daar den Kaïzer toe gezint en ge-

negen is. Wy zuilen tegenwoordig van d'oude
ligtigheit en trouloosheit der Grieken, en
die van Carthago, in ’t breken der verbonden en
voorwaarden niet eens reppen. Deze meefters,

deze geleerden magmen het dank weten dat ten

hoof zo veel liftigheden en bedriegiykheden,
(die de Staatkunden rationes fiatus politici

, dat is,

reden ofgeheimenifien van den polityken ftaat,

noemen j maar een ander heetze wel te recht

E 5 'sRyx
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3
s Ryx fchelmeryen) ïngeflopen zyn. Van welk
flag deze navolgende porreden en bloempjes der

Machiavelliften zyn : dat’et minder oneer en
fchande is,dat de Princen met d’eeden lpelen,en

de gek fcheren
, als dat de kinders met bikkels

fpelen : dat de bollen of hoofden van de hoog-
fte en uitftekenfte heulen moeten afgemaait

worden j volgens het exempel van Tarquinius

,

die , terwyl hy in de tuin al heen en weder wan-
delde

, met zyn ftokje de koppen van de heulen

,

die boven d’andere uitftaken , affloeg , dat is

zo veel te zeggen, een Koning moet de grootftc

van zyn Onderdanen, die wat te veel de meefter

willen fpelen
, een voet kort’er maken : datmen

die gene geen wetten voorfchryven moet, die

d’overhant in den oorlog hebben : dat die gene,

en niemant anders over de grenfen moet twif.

ten , wiens haan in den oorlog Koning is : Dat
het Koninklyk is, om een ander mans goet
te ftrydenj en het al te Jan hagelagtig en ge-

meen , altyt zyn eigen , ofder Onderdanen goe-
deren te belchermen. Dat men in de voorbaat

wezen moet met Steden en Lantfchappen in te

nemen,indien miffchen tot onze fchade, het zel-

ve een ander doen zoudejook ontkennen zy niet

met Tacitus , dat deze groote exempels zo heel

zuiver niet zyn , maar al iet onbillyks , ’t geen
d'Onderdanen moeten bezuren, tot profijt van

’t gemene beft ,
by zig hebben : van het zelve et-

ter zyn deze navolgende kankers offchelmeryen

voortgekomen : Dat verfpieders de Princen wel
te pas komen , datze dezelve uitftueren moeten,

dog niet zonder toezegginge van groote belo-
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ningen : Dat een Pjins t’allen tyden een wakent
oog moet houden , zyn flag wel waarnemen , en

de twift zyner nageburen moet zoeken op te

hitzen , op dat hv als fcheitsman geweeft zynde,

het alleen altemaal bezit: Dat het dan, gelyk

Anftophanus zeit , in d’aalvangft is
,
als de Ko-

ningen overleden zyn
,
en krakeelt en getwift

wort om 't erfgoet : datmen binnen ’s Lants
tvvillen om de Godsdienft moet rokkenen en
queken

,
op dat d’eendragtige Onderdanen niet

zamen rotten, en iet brouwen, dat tot nadeel

van d’Overigheit is , tot dien einde , zo Plutar-

chus fchryft , rokkende Cato liftelyk tuftchen

zyn knegten eenige fporrelingen : Datmen met
de naburen de vrientichap onderhoudenmoet

,

zo lang als het profijtelyk en dienftig is , en lan-

ger ook niet : Dat men het beeft met veel hoof-

den by wylen de wol wat afplukken moet , dat

is te zeggen , dat men d’Onderdanen by wylen
watluftig op fchattenenfcheringen moet zet-

tenjwant hoe armer dat d’Onderdanen zyn,hoe
dat de Overigheit in meerder veiligheiten ze-

kerheit zit : Dat men degeltkiften der ryken al-

temets eens komen befoeken moet,op dat de ry-

ken door hunne rykdommen niet al te hoog op-

fteken , en d’Overigheit na ’t leven ftaan : dat
men deze woorden van Lucanus niet in de wint
moet ftaan , dat d’Onderdanen te dertel en
brootdronken worden alfle meer als water en
broot hebben , en diergelyke zeftig meer ande-
re fchelmagtige zetreden, die de Macedoniften,
Tiberianiften, en Machiavelliften in hunne
Scholen leren j Wy kennen maar een eenige

weg.
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weg, waar langs een Prins tot de ware en eeu-

wige lofgaat, voorgoet: Namelyk,dieweg,
die van de deugt beftiertwort. En het is ook,

myns bedunkens , niet eerlyk , maar onbehoor-
lyk , dat de beftieringe en bedieninge der men-
fchelyke zaken, dewelke den onfterffelyken

God, niet als goet daar mede voorhebbende, de
Koningen en Princen toevertrout heeft , in be-

drog en boosheit verkeert wort. Als de Sparta-

ners zouden in den oorlog trekken, zo ontvonk-
ten en ontflakenze den moed tot dapperheit, en

kloekmoedigheit , niet met trommelen en

kromhorens, maar alleenlyk door de Vaarzen
van den Poëet Tyrtaeus. Desgelyks moet men
hen,die de Kroon en Scepter zullen aanveirden,

d’ooren niet vol loftuitery en pluimftrykende

woorden floppen , die nergens als om u profijt

,

nuttigheit en veiligheit, roepen: maar men
moetze veel meerder de heerlyke fpreuken van

Plato, d’Goddelyke Orakels van Ariflotelesj als

ook Socrates , Epiëfceets , en Senckaas leftcn en

geboden van de deugt, waar door ’t leven en

zeden der Princen konnen verbetert worden ,

voorhouden , en doen horen. Maar alevenwel

,

iemant konde wel tegens het gene daar van wy
dus verre gedifputeert hebben , opwerpen. Na-
melyk: Dat het heel wat anders te zeggen is,

een Prins en een Staatkunde : Dat het heel wat

anders is ,
een goet en vroom man , of een Chri-

flen toe te flellen, en te ondcrwyzen ,
eveneens,

als of een en de zelve man teffens , ’t gemene
befte niet konde bellieren, en de deugt oeffe-

nen ; Eveneens , als ofhet hinderlyk, en fchade-
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lyk, ennietprofijtelyk, dat in een en dezelve

man , de Godvrugtigheit , voorzigtigheit, wys-

heit , en oeffeninge van de ware Godsdienft ge-

vonden wort. Maar ik lochen het ront uit , dat

dusdanig een Prins in alle manieren een volko-

men en volmaakt Prins is ,
die onvroom is , en

geen geftrenge en harde hamhaver des deugts

is. Nog ik fleur my ook niet aan die gene, die

di yven, dat van Machiavel zodanig een Prins

befchreven wort
,
gelyk’er meerendeels gevon-

den worden : maar dat een Prins , die de ware
deugt oeffent , in den hemel te zoeken is: dat

het heel anders wat in heeft in Platoos gemene
befte het vonnis uit te fpreken,als voor het graau

te Romen : Dat de Princen onder quade ichal-

ken en bedriegelyke luiden omgaan, en dat hen
daarom vry ftaat te bedriegen, en voflenmet
vollen te vangen , op datze zelve niet bedrogen
worden en in ’t net raken.Maar deze willen dat-

ze altemaal quaat zyn , om dat vele zodanig zyn;

zy begeren dat een Prins van log en hedrog te

zamen hangt,dewyl het meeftendeei in die graat

is. Ten zal niet behoorlyk wezen , indien de
heerfchappyen door bedrog verloren worden ,

datze door het zelve bewaart worden,al zo min,
als dat een ziekte door genezinge van een ander
ziekte, verdreven wort- Met uw ftem ik ö Mar-
cusTullius , namelyk dat een menfeh die tot o-

penhertigheit en waarheit gefchapen is,met be-
drog, liftigheit, nogte geveinftheit om gaan
moet. Maar het ftryt , zeggenze , tegen de na-
tuur , datmen het gemene welvaren de fchop
geeft. Maar nog meerder ftryt het tegen de na-

tuur.



Casper van Baerles
tuur, datmen d’eerlykheit defchop geeft, en
lopen laat. Een Prins

,
zeggenze , doet altyt zyn

ampt , als hy tot nut van ’t gemene welvaren uit-

ziet.Maar myns bedunkens, is denuttigheit zon-
der d’eerlykheir geen nuttigheit, Hugo de
Groot, diegrooteen wytberoemde Staatkun-
de, zeit’er neen roe, dat een Prins al te regtveer-

dig moet wezen en wil dat hy zo byfter niet be-

kommert moet wezen , dat altyt de ware en op-
regte geregtigheit boven dryft;maar her fta ons
vry, zonder zo groot een man t’onvrient te heb-
ben , ons gevoelen regt uit te zeggen j dat kan
ik toeftaan , dat een Prins

,
gelyk een voorzigti-

ge Pallinuur ofStuurman digt by de wint henen
knypt

, en , zo hy langs deze weg , de haven van

’t gemene welvaren nier in kan raken , het over

een andre boeg heen wend en alzo de haven be»

zeilt. Maar noit wil ik toeftaamdat hy een duim-
breet van de regtveerdigheit afwykt.Wyn blyft

evenwel wyn , fchoon dat’er een druppel water
onder vermengt is ; maar de deugt en is geen
deugt meer, indienge dezelve met ondeugt be-

foetelt.De deugt heeft een afkeer,om met fchei-

meryen te verkeren , dewylze met de zelve doot
vyantis* zy bemoeit haar met geen bedrog ,

want zy is purperjzy weet van geen duifternifle,

dewylze ’t ligt is. De deugt verwerpt de kleur

,

want zy is van natuur hemelfch. Nog vint

ihen’erzommigen, die Machiavel voorftaande,

tot zyn verdediginge antwoorden , dat dit de

meining van deze man niet geweeft is,nameiyk,

dat Machiavel niet gemeint heeft , dat dat het

ampt van een Prins is , de deugt en Godsdienil
tot
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tot zyn eigen en ’s Volks nut en profijt te ge»

bruiken , nogte dat tot dien einde de verhande-

lingen ofdiflertatien die hy van ’t gemene befte

en van de Prins uitgegeven heeft, gefchreven

zyn , om deze liftige raatgevinge van de hecr-

fchappy te voeren , te kunnen navolgen •, maar
alleenlyk tot dien einde , op dat men blykely-

ker te weten krygt, met wat misgunftige en
liftige aanflagen en werken , Komngen en Prin-

cen te werk gaan. Maar Machiavel leit niet uit

,

wat dat de Princen doen > maar wat datze doen,

en voor al niet laten moeten.Hy is geenHiftori-

fchryver, maar een leeraar, hoewel hy bywylen,
op dat hy voor geen liftige en Godloze leeraar

aangezien wort , eerlyke woorden onder de on-

eerlyke zaait.En dit is al mede een van de groot-

fte ondeugden, die tegenwoordig in zwank
gaan

, niet alleenlyk te bedenken , op wat wyze
men bedektelyk kan zondigen j maar ook ma-
nieren te verzinnen , waar door de godloosheit,

kunftelyk kan aangeraden worden : zulx datze ,

gelyk de vuile hoeren , met een geblankette en
gemaakte fchoonheit haar oppronken,en pryfle-

lyk maken
, ook vermaak (cheppen in een mom-

aangezigt van heiligheit. De godloosheit
, een

gewifle ondergank der zielen,met het raoraaan-
zigt van heiligheit overtrokken, wonder wel
aanftaat en behaagtrja zodanig zyn zommige op
de godloosheit vcrflingert, dat ook eenige de
naam van Godvrugtigheit niet willen dragen,
en alleenig om die oirzaak,op datze vande God-
vrugtigen mogen verfchelen. Alfie zien dat
andere de Godsdienft vierig toegedaan zyn , zo
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willenze met dat kenteken van diezelven on-
dericheiden zyn,waar door de goede van de qua-
de onderfcheiden worden. Zy laten zig voor-
ftaan

, dat de Godvrugtigheit een deugt is
, die

het Volk , en de gemene man toekomt. En ge-
lyk vele rnenfchen in lieren en cyters geen beha-
gen hebben , om datze de bedelaars aangenaam
zyn , alzo is ook by velen de Godsdienllveragt

;

om datze zo gemeen en ieder een eigenis. Hier
by komt dikwils nog een ydcle opgeblazent- /

heit en gr ootsheit van wysheit , en dewylze zien

dat d’eerwaardige geheimeniflen van de Gods-
diend

, niet op ’s rnenfchen reden en verftant

,

maar op Gods orakels gegront ftaan , zo lachen-

ze in hun vuil! , alffe de wysheit en woorden
van hun Schepper

, met diepzinnige en werelt-

lyke ftrik-reden mogen berifpen, en over de he-
kel halenj eveneens ,

als of het een teken van lof

en meer als gemene getrouwigheit waar , d’oo-

gen om hoog na den hemel gelyk een Sinon,die

bedriegelyk Griek dede, te flaan. Want die uit-

zinnige wyzen eiflchen zodanig geloof,datmen
klaarlyk bewyzen kan ,

daarze nogtans hunne
godloosheit met geen waarfchynlyke reden
kunnen verdedigen. Myn hart gaat open, wan-
neer ik deze woorden by Livius lees '

r dfe , na
dat hy den neefvan den Burgermeiter Papirius

om de vierige oeffening van de Godsdienftge-
prefen hadde,door defe 1 ofreden hem onflcrflyk

maakt : Een jongman , zeit hy ,
die geboren was , eer

dat de leere , die de Goden veragt , nog in de werelt was.

Wy moeten zodanig een Prins toeftellen ,
die

het voor de hoogfte zonde rekent, God en de

na-
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natuur te veragten ; zodanig een Prins, die vaft

gelooft, dat God d’opperfte fcheitsman, de har-

ten en gedagr.en der regeerders bywoont} zoda-

nig een, die gelooft ,
dat de gene, die God eeren

en dienen, alles gelukkelyk , maar diezyn na-

me veragten , alles ongelukkelyk zal aflopen.

Weshalven gy , die over andere gebiet , ’t zy

datge Koningen , Princen , ofMagiftraten zyt,

houd voor al uwe r.aam en faam in agt en eeren,

maar nog veelmeer uwegewiflen. Want die

zyn gewifle quetft , die doet zig zelven kragt en

gcwelt
,
en na dat hy lant en luiden tot de gront

toe , met zyn krygsknegten vernielt heeft , zo

haalt hy de verwoetheit en razernye op zyn ei-

gen hals. Omhels zodanige Godsdienft , niet die

u aan 't roer zittende, tot de regeiïnge, maar die

u met ernft aan uwe zaligheit denkende
, tot de

zelve dienftig zal zyn: Want het zoude geen
voorzigtigheit zyn, datge zelfs, terwyl gy ande-

re raat en daat geeft-, verloren gingt; ofdatge
zoud wdlen van d’eeuwige zaligheit verfteken

wezen, zo gy flegts maar een voetbreet lant

voor een tvd lang bezitten mogt : dat regtvaar-

diqheit en biilvkheit uwe tronen onderflutten.

Ook laat het uw niet genoeg zyn, dat gene alte-

maal te bezitten, datmen wel met gewelt en be-
drog bezitten kan. LJ ftaat alleenig , 't geen lof-

lyk en pryflyk is , vry te doen , daarenboven is u
alles, ’c geenge doet,niet geoorloft te doen. Dat
ook uwe Onderdanen van u geen onregt ge-
fchiet , fchoon het bv wylen voordelyk is , de«-

wyl dat gene niet oirbaar kan wezen, waar door
alleen bykans

,
gelvk zulx genoeg bekent is, de
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gemene beften het onderfte boven gekeert wor-
den. Den onfchuldigen te beledigen ftaat niet

Koninglyk,maar tyranagtig.Schuuw de wreet-
heit als eeftpeft, dewyl een Koning hier door
meer in vreze, als veiligheit raakt. Als d’Onder-
danen die gene vinden , die hen quaat gedaan
hebben , dan beginnenze eerft om de wraak te

denken , die de vrees dus lang afgefchrikt heeft

hou voor vaft , dat het onbehoorlyk en ook ge-

vaarlyk is , ’t volk te plagen en af te matten : het

hongerige Graau zal eerder zyn Vaders moort
vergeten

, als het vergeten zal , dat gy hem van
geit engoet berooft hebt: Het weet van geen
vrezen, als de buik nugteren is : Het luiftert na
geen woorden

,
als het hongerig is : men heeft

altyt bevonden,hoe dat iemant behoeftiger,hoe

dat hy ftouter is,dewyl d’armoede hem tot wan-
hoop brengt. Trou en woon moet gy houden,
ook uwe vyant zelve,ofmet geen menfchen om-
gaan

, zo gy ti deze wet niet begeert te onder-

werpen
, zo maakt gy zelver trouloze Onderda-

nen. Liftigtezynftaatuvry, dog niet verder

als de billykheit toelaat. Gy moogt met eeren

uwe grenzen wyder uit zetten, indien het niet

met fchelmery gefchiet. Het ftaat u vry oorlog
te voeren, zo het niet anders wezen kan ,

ook
gewelt te doen,zo het gefchiet alleen om ’t geen
uw toekomt, weder te eiflchen. Gy moogt wel
om vrede uitzien ,

maar op geen archie uit zyn.

Wantrouwigheit mifprys ik ook niet, zo zy

flegts maar alleenlyk de wreetheit buiten fluit.

Idereen te betrouwen , en niemant te betrou-

wen, is beide fchüdelyk. Ook verwerp ik ge-

veinft-
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véinfthcit niet , zo zy flegs maar allcenig dat

geen verheelt, dat alle man niet moet weten

:

in de reft behoortmen openhartig , en zonder

gevcinftheit te wezen. Schuuw zodanige ge-

veinftheit , die met bedriegelyke pluimftrykery

de fchelmery bedekt. Tuitdien raatgevers
, en

aanklagers maak onderfcheitjdie Tiberius voor

bewaarders der wetten gehouden heeft, maar
zyn van Nerva en Trajanus, uit hethofgeban-
nen. Dat is eerft een regtfchape Prins , die in

een groote ftaat zynde, liever de naam van
vroomheit , als grootsheit wil dragen Die zyn
magt dodr regtvaardigheit matigt en beftiert j

Die kloek is in de harten der Onderdanen te on-

dertaften 5 zig op den krygshandel verftaat ; zig

in de tyt weet te fchikken } verbonden ftaande

houd} beloften goet doet} en 't geen hy aan-

vangt, manhaftig uitvoert } die tegen lift en be-
drog zig weet te wapenen, en , ’t geen men eerft

behoorde gezeit te hebben, die eenopregte
'voorftaander van God en Godsdienftis. Deze
deugden 6 Princen

, zyn onverwinbare Verin-
gen van een heerfchappy , en fteunzels van uwe
grootsheit. Deze deugden brengen te weeg*
dat d’Onderdanen uw eeren en dienen. Deze
deugden maken datgc in vry en veiligheit leeft,

en voor heilige Princen gaat. Het zyn klare be-
wystekenen van een zwak en bouvallig ryk , als

gy van dengden en kragten ontbloot zynde, ge-
nootzaakt zyt, tot die lompe bedriegeryen ert

fchelmeryen,daar de Machiavelliften mede om-
gaan

, uwe toevlugt te nemen
,
die, fchoon dat-

zevoor een tyt lang wat helpen, ten laatften

F z nog
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tiogtans uw in ’t net brengen. ’k Zal metPli-

nius woorden eindigen : Gygaat , ö Princen , met

God om , God zal uwgezant en behouden bewaren , in-

diengy anderegezont en behouden bewaart
, maar indien

gy £ulx niet dost , zo zal hy ookjd'ogen van uw afkeren y

de hant van u trekken , voor uw lighaam geen zorge dra-

gen , en uwegebeden en geloften niet verhoren.

Opgezeitden if. dag van Maart, m’tjaar 1653.

Een Oratie van ’c

VERNUFTSWEZENT
'Dat is te zeggen zodanig een ÏVezent , dat

alleen door het V°rftant en Vzrnuft

kan gemaakt worden.

Veneens gelyk de Cytherfpeelders , op
de Cyther,en Fluiters op de Fluit eeni-

gevoordeuntjes voor ’t Volk
,
plegen

voor af te fpelen: de Redenaars hun
reden met een inleidinge te beginnen

; de Dig-
ters op ’t toneel eerft met een voorrede voor den
dag te komen , en alzo alle volkome en ftatcly-

ke werken haar voorbereidinge te hebben j op
dezelfde wyze, eer dat ik aanvang van de Re-
dekaveling te lezen , heb ik voorgenomen , om
20 te zeggen , voor af te zingen , fpelen, en fpre-

ken } op dat ook deze onze inwyinge haar be-

hoorlyke toebereidinge met ontbreekt, ofik al-

leen niet fchyn te verwerpen en af te brengen
de maniere

, die door exempels van zo veel be-

roem-
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roemde Mannen

,
gelykzaam als wettelyk inge-

voerc en voor goet gekeurt is. Maar op dat ik

niet en fchyn meer van ernftige zaken tc fpre-

ken , als een aardig voorfpel te maken ,
zo zal ik

geenfins metnorfle, hecrlyke , of daaglykze

dingen voor den dag komen, alhoewel mif-

fchien het uw zal dunken , dat de ftoffe , waar
van ik fpreken zal nors is

, en gants geen aardig-

heitheefc. Want nademaal tot nog heden op
dezen dag al de redenaars, zo veel als ik’er ge-

lezen, ofgehoort hebbe ,van zaken gelproken

hebben , zo zal ik , om uw met eenigc nieuwig*

heit te vermaken , van geen zaken fpreken.

Waar over verwondert gy uw zo zeer : en nog-

tans zal ik van geen niet fpreken. Niet te min
zal ik van iets fpreken, en zeggen. Maar van

zommige dingen zal ik wat diepzinnig fpreken,

dewyl het gene , waar van ik voorgenomen heb
te zeggen , zig niet anders laat handelen , d’an-

dere dingen
,
die ik by zal brengen , zullen meer

tot vermaak en genoeglykheit dienen, opdat
alzo ook onze Oratie nogte haar behoorlyke

geuren zwier, nogte uw gemoed een eerlyke

verheuginge, en verquikkinge ontbreekt : maar
het meefte deel dat’cr gezeid zal worden,zal tot

nuttigheit van die gene gezeit worden, die in

de Wysgecrte doende zyn. Gy verlangt , ver-

trouik, de ftoffe en inhout, van myn Oratie tc
horen. Maar het is my nog wat te vroeg,om die

20 plotzelyk uit te zetten. Want my geluft een
weinig met uw in’t voorhuis en portaal van de-
ze Oratie te hengelen en waren. De Poëten ma-
ken nu olyke klugten , en die niet een fpelt

F 5 waar*
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waardig zyn, door uidbekende rymheerlyk op,

dao befprenkelenzé de zelve met een ongelood
lyfce zoedgheit en aardigheit van zeggen, en
overgtetenze , zo te zeggen , met een geur van

welriekende Neétar en Ambroos , op dat de

klugten die zy gemaakt hebben , den lezer wel
aanitaan. Zo wel d'oude alshedendaagze Rede-
naars pryzoa dikwdls dingen , die geen ayer-

fdiaai waardig zyn, en met om ’tlyfhebben

,

hemel hoog , en tonen alzo een haaltje van hun
fehfanderheit en geleertheit in dingen, die men
op de markt wel voor een niet met al zoude ko-
pen , dewylze dit voor hun hoogfte roem en eer

agten wanneerze uit de geringde zaken, de

groothe lofmogen bejagen. Van ’t gevegt tuf-

ichen de Muizen en Kikvorflbhen heeft al voor

eenige honden jaren Homeer gezongen j van

de Mug en Vlade, Virgilms ; yan het ellendig

lot der Note, Ovidius. Een ander, als Luciaan,

heeft de Vlieg geprezen. Dion het bos hair op
’t hooft i Syneiïusdekaalheiti men vint’erook

een, die d’uitterfte wille van een Zogje befchre-

ven heeft, van dewelke S.Auguftyn gedenkj als

ook,die de zamenfpraak van de Nagtkrekel met
Ulyflcs , en d'onuitfprekelyke ellenden van den
gouden Ezel heeft laten uitgaan. Onder de

nieuwelingen heeft Julius Ctefar van het lofder

Ganzen gefproken; Janus Douzavan de fcha-

duwe, die alle beide in defe kiene zaak, hoewel-
ze by de natuur in waarde is, genoegzaam be-
toont hebben , hoe fchrander datze yan herbe-

nen zyn jvan den helt Veel-voet heeft den hoog-
geleerde heer Daniël Heinfiusgeleerdelyk ge-
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handelt , en dezelve aan de onfterffelykheit toe»

geheiligt. Of het zelfde de Philofofen in hun
dingen konnen nadoen , dat willen wy nu ver-

zoeken ; maar willen het alleenlyk verzoeken.

Want het is in onze magt niet , deheerlyke po-

ginge van zo hooggeleerde Mannen na te ko-

men , en te agterhalen. Myn voornemen is dan

,

om van ’twezent der rede, als ook van deflelfs

natuur en eigenfehap te fpreken. En by aldien

ik dit voorgenomen werk op zyn overnatuur-

weets aanvang te verhandelen, zo zal ik fchynen

onder Socrates wolken te verkeren,en voor veel

een taal te fpreken , dieze niet zullen verflaan ,

of verborgene geheimenifTen voor te ftellenj

Maar indien ik een Redenaars flyl gebruiken

wil
, zo zal ik een hoogwigtige en nieuwe zaak

aanvangen.

Hierom zal ik een vermengelde flag van zeg-

gen gebruiken , en nademaal ik een wysgierag-

tige itoffe uitgekozen hebbe, zo zal ik van veel

zaken zeggen , die uit het binnenfte van de Phi-

lofophy genomen zynde, de zwaarlfe zaken zul-

len oplofTen en verklaren.En dewylme by zoda-
nige mannen te fpreken Haat , waar van zommi-
ge met de kragt van welfprekcnheit meer als ge-

meen begaaft zyn, andere door deze zelfde kun-
ilen ongemeen vermaakt worden, enaltemaal
die hier vergadert zyn , veel meer een Oratie,
als een verhandelinge van de Wysgeerte ver-

wagten, zo zal ik de draat van myne reden zoda-
nig matigen en bellieren

, datge oogfchynlyk
zulx verflaan

, dat de dingen , waar van ik fpre-

ken zal, uit de wysgeerte, maar de maniereen

F 4 wy-



88 Casper van Baerles
"'wyze , volgens de welke ik van de zelve (preken

zal , uit een ander plaats gehaalt zyn. Want ge-

ïykeen Oratie dor en geen pit in en heeft , die

met de heilzame geboden van de Wysgeerte
niet verzien is , alzo is het ook een olvke W vs-

geerte, die liever wil metjavel
, Scot, Lom-

bard
, baftaart en onduitfche woorden gebrui-

ken , als met de hoofden en opperde geleerde ,

dis met netter en zuiverder wysheit omgaan ,

regtmatigfpreken. Zo luiftert dan, toehoor-

ders
, met hart en zinnen aandagtig toe , en

’tgeen-ge wel in de guichel en potzemakers

fpullen doet , wanneer die liftige bedriegers

hunne guichelerye en toverkunften in ’t werk
(lellen

, zy t zo lang ftil , en let op ’t geen ik zeg-

gen zal, tot dat ik van de natuur, oirfprong, ou-

ders, ofvoorteelders, als ook outheit en nuttig-

heden des redens wezent zal gefproken hebben.
* Etts , of een wezent is een badaart woort

,

"t welk de Wysgeren niet uit onwetentheit , of,

gebrek der Latynfche tale , maar met voordagt
verziert hebben : want het is de Wysgeren
geoorloft woorden te digten en te verzieren,om

de dingen zo veel teduidelyker te kennen re

geven: en, op dit regt (leunende ’t geenze van

Kaizers nogteKoningen gekregen hebben ,
zo

hebbenzedeze navolgende woorden in de Scho-

len ingevoert : Scots , deesheden , en elkheden,

javells,ly,de watheden, vormheden, oogenblik-

ken , eldersheden , medelingen, zaaklykheden,

manierheden, onderllelligheden, en meer an-

derenamenvan Thomas en andere, waar van

men ten tyden van Cicero nogte gehoort,nogte

' / gc ~
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gezien hadde. Onder deze kunftwoorden is me-
liewezent en fchoon het woort vvezentzoeen

heel puik duitfch woort niet is, zo hceft’et nog-

tans dit met de Grieken gemein , dat haar heer-

ichappye zig wyt enzytuitrtrekt. Wanteen
wezent is van zodanige groote,dat’et verre bui-

ten de palen gaat, waar binnen de loop der zon-

ne belloc en blyft ; wezent is zo klaar en duide-

ly k om te verftaan , datze het eerfte is , dat d’on-

mondige kinderen te voren en in degedagten
komt j wezent is van zo hoge ouderdom , als de

werelt gedaan heeft. Maar als ik zegge een ver-

ftants wezent , dan verheft de Majefteit van een

ware wezent cetwets, en fchoon ik iets meer dan
niet zegge, zo zegge ik nogtans weinig meer-

der, als ’t gene,dat’er niet isi W ant dit wezent is

een nuttelyk verziertzei van het vernuftige ver-

danken een zeker beek en gedaante van ’t ware
wezent,ook heeft het anders geen vorm van zyn-

lykheit,als die van het vcrftant verziert wort.De
Wysgerigen noemen dit wezent , ten breetften

genomen, de twede en niet d’eerfte kennifle.

Want d’eerfte kennifle is d’eigenfte en opregte

beelteniflé vande zaak en vertoninge vande zyn-

lykheit,die buité ’t verftant is,in’t verftant.Maar

d’eerfte kennifle is zodanig begrip envrugt van
’t verftant,daar van in den gehelen al nogte taal,

nogte teken buiten het verftant te vinden is- En
dewyl onze allereerfte gedagten van zaken is,zo
is deze ontrent de zakendoende, d’anderdeof
twede kennifle is gelyk een overtreding, en
uitweidinge van ’t verftant. D’eerfte ftoffe is on-

gemeen heerlyk en uitftekent
, ten opzigt van

F 5 dit
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oit wezent. En nogtans noemt Arifloteles die

zelve floffe een blote magt.En wat- zyn ziertjes?

ondeilbare lighamen, die de Wysgeren by de
Hofjes, of vezeltjens, die in de zonne flralen

zwieren, plegen te vergelyken : Maar dit, waar
van wy fpreken , is nog veel kleinder, dan deze
ziertjes. De Hippen der wiskundigen hebben
nog niet eens grote,nogtants zynze’r en hangen
niet aan ’t verflant. Dit wezen is niet zonder het

verflant, en als het door hulp van ’t verftant ge-

maakt wort , zo ishet nog niet eens geen zaak.

Men zeit dat de linien, die Appelles met de pen-

leel getrokken heeft, en daar zig degantfche

werelt tot verflommens toe over verwondert
heeft , zo fijn geweefl zyn, datze bykans onzigt-

baar waren , maar nogtans wierdenze gezien.

Dit wezent heeft noit iemant met ogen gezien

,

ten zy hy miflehien zo fcherp van gezigt gevveeft

is, dat .hy die dingen in donker zien kan, die ner-

gens te zien zyn , ofverfchynen. En om deze

fchiernietigheit, is het by die gene, die zig over

alles, als behalven over dit wezent verwonde-
ren , en alle dingen vlytig onderzoeken, tot niet

toe veragt. Die van de natuurlyke dingen ge-

fchreven hebben , en zo wel ’t geen in den he-

mel is , als dat op der aarde is , uitgeleit hebben,

gedenken nergens van dit wezent. d’Overna-

tuurweters verbieden op lyfftrafdat dit wezent
de wetenfehappen niet onderworpen wort. De
Redenkavelaars bannen dit ellendig fchaap ,

als

pok degehelende delen, flippen,oogenblikken,

en de gantfche floet der werken door de kunfl

gemaakt, uit alle de zegwoorden. Ambrofius
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Calepinus ,

een man die van aliedingen in Jcort

handelt ,
maakt mede hag nogte gewag van dit

wezent , nogte leic het nergens uit , of het man,

ofvroijjof geen van beiden is, En.dewyl’er door.

de gantlche werelt zo een ontallyke overvloet

van kunftenaars en werksluiden is^als’^er Spring-

hanen ’s zomers op 't velt zyn , zo heeft nogtans

niemant van allen oit in dit zoort van wezens

leerftukken van zyn kun ft gegeven, dewyl’er

zornmigen onder zyn , die met wol omgaan , en

de Schoenmaker luftig kerft en fnytin d’oflen

huiden, de Juwelier met de peevlen eri zeefchul-

pen bejig is.SelfsGod den opperfte boumeefter,

daar hy nogtans alles maakte
,
heeft dit wezen

niet gemaakt , alleenlyfc hier voor bevree ft zyn-

de, dathy, zo hy onwezenthedcn fchiep, uit

onverzigtigheit geen tegenzegginge veroor-

zaakte j ook heeft Plato, die uitftroide dat elk

ding zyn beelt hadde, niet gezeit, dat zig ergens

een beelt van dit wezent onthout. Zyi’cr niet

over verwondert toehoorders y Want dewyl al-

les, ofeen zelfftandigheit
,
ofeen toeval is , zo is

dit wezent geen van beiden. Wy zullen nog ho-

ger gaan Van de overklimmelingen
, als daar

zyn wezent , ’t een , ’t waar , ’t goet , ding , iet

,

hebtge de Philofofen genoeg horen fpreken.

Maar dit wezent is niet goet , om dat het niet

waar is , ’t is niet waar ,om dat geen een is, ’t is

geen een, om dat het geen wezent is. Maar we-
zent ding : en iet is een .en ’t zelve. Nog zal ik

iet zeggen , dat uw een donderdag in d’ooren
zal wezen, en nog vremder zal te voren komen,
waar van Cicero in zynTufculaanfche vragen

,

nog-
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nogte Plutarchus in zyn ftigtelyke fchriftcn ge-

difputeert heeft. Boven deze overklimmelingen

worden’er nog opper-overklimmelingen ver-
’

digt en verziert , als daar zyn het waanlyk

,

’tdenklyk, en verftaanlyk, altemaal heerlyke

woorden. Op het zeggen van deze woorden
zoude Cato wel uit beleeftheit van zyn Burger-

meefters ftoel opftaan , of Gajus Marius zig tot

ftommens toe daar over verwonderen. Of het

wezent onder deze opperoverklimmelingen

kan getelt worden , daar na wort vlytig gezogt.

Zy roepen altemaal eenpaarlyk dats’erniet on-

der moeten gerekent worden. Ten zy men
voorzigtelyk eenige onderfcheitjens gebruikt.

Waar uit men belpeuren kan, hoe zeer dat alles

tot deflelfs ondergang t’zamengerot is. Wes-
halven, als ik een wezent zeg, zo fpreek ik zelf

iet, ’tgeen tegen elkander ftryt,ofzeg een waar-

agtig dubbelwoort, eveneens als wy een ge-

fchildert menfch een menfch heten, Gy hebt

wel, denk ik van Ariftophanes wolken ofne-

vels gelezen. Iet heeft het wezent dat met deze

wolken over een komt, namelyk: ecnvergan-

kelyke en onbeftandige natuur. De d) oomers
droomen dikwils, dat zefchat-rykenover-ge-

lukzalig zyn ,
daar het dog in der daat valfch is.

Eveneens zo ,
die deze wezens vcrdigten

,
wan-

neerze dezelve verdigten, zomeinenze, datze

een groot werk uitregren, en laten zig voor-

ftaan , datze wyzer als Homeer zyn , daar-

ze tog alleen maar de fchaduwe der dingen van-

gen , en met een ingebeelt avontmaal de maag
bedriegen en te leur zetten. Niet te min zyn de-

ze
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ze wezents by wylen van zo een fchrikkelyk we-
zen, datze Bokhert , Chimeer , Helhont, den

drielyvige Geryon , het Menfch en Stiere-ge-

drogt,geheten worden : dan weder zo zwak van
wezen,datzebhntheit, ledigheit, duifterniflè

en quijtheyt genoemt worden: dan zynze weder

zo onwezent dat die gene , die d’exempels daar

van willen geven het Vagevier, Platoos gemene
befte, Apuleus Ezel , en een algemene Biftchop

en Paus van alle Kriftelyke Kerken voor den

dag brengen : Dan zynze weder zo verfcheiden

van wezent , datze by deze val, buiginge, ge-

ftalte , by die lof, gefchil, verknogt gefchil,

hoofzaak, by andere onderwerp , 't gezegde ge-

meen gedaante , by zommige weder d’evenaar,

gezigtrings,as-punt (’k kan niet langer , ’k moet
wat ruften, en myn adem eens fcheppen) by an-

dere weder , even oneven , onevendyk even, en

by andere met andere namen genoemt wort , na

dat elk weet dat het zyne dingen dienftig is.

Maar al deze namen waren nog verborgen en

onbekent, als Adam de vader en deftapavan

’t menfchelyk geflagt , ieder ding zyn naam gaf.

Maar op dat ik uw doordedubbelzinaigheit
van ’t woort wezent niet bedrieg , zo moetge
weten,dar eenige wezents des verftants alzo ge-
heten worden , om datze van ’t verftant , ofver-

nuft gemaakt worden : zodanig de gene zyn,die

Martialis in zyn eerfte puntdigt optelt : en zom-
migen

, om datze in ’t verftant ofgemoet, als in

een woonplaats diep verborgen leggen; gelyk
als daar zyn alle wetenfchappen , d’opregte en
grondige begrippen der dingen: dat zommige

we»
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wezents des verdants genoemt worden,om dat-

ze het verftarft alleen voorgeworpen worden,
en , indien Het vernuft aflaat, aan dezelve te den-

ken
,
nergens in ’t verftant , ofin den gehelen al*

duk of Heel daar van te vinden is. d’Eerfte wor-
den van de Schoolgeleerde wezen ts des ver-

dants werkelyk,de twede wezents des verdants

onderworpelyk , de derde wezents des verftants

voorworpelyk genoemt, heel aartig de verlet-

tering in agt nemende. En van deze allerlede

zullen wy regtëvoort fpreken. Die van de lpits-

vindige wysgierigen in loochenende
, en bero-

vende wezents, en in betrekkingen en uiterlyke

benamingen gedeilt worden. Het nenende of
loochende Wezent is Pegafus , ofhet vliegende

paart , en die groote drom en floet der Goden,
die de Poëten verzieren, daar den hemel , die zo
yzelyke groot is , bykans voor te klein valt. Het
beroofde wezent is Claudius C^far , maar met
dat gedeelte van ’t 3ighaam,waar mede hy Dru-
iille , die ten Hemel voer, met ongelyke fchre-

den volgde. Betrekkende wezent zyn detwe
cerite voordellen en ’t befluit in een fchikkelyk

befluit, ofom d’ouden namen weder voor te

ikellcn , Aiitidrephon , Ceratine , Crocodilites*

Ucis , Pfeudomenos, Cacofydata, Afydata, en
andere vervaarlyke en wanfchepfelagtige foor-

ten van bewysreden ,
die by de Stoitiden in

’t gebruik waren, die hier wel inalcemaal over

een komen, datze, fchoonze geen waaragtig

wezen hebben , hogtans eveneens , als de zaken

begrepen worden : Maar verfchelen hier in,dat

de lochenende wezents gantfehelyk niet met al-
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lcn zyn , de berovende wezens tefFens een zaak,

en zyn onvolmaaktheit te kennen geven } maar

dat de betrekkingen uit menigerlei vergelykin-

gen der dingen met malkanderen verdigt wor-

den. En onder deze betrekkingen zyn deze de

voorneem fte betrekkingen , die met de kunft-

woorden plegen uitgedrukt , en eigentlyk de

twedekennilfegenoemtte worden, die Bar-

tholomaeus Kekkermannus , een neerftige te

regtfehikker van deze wezents
,
dan by de fcha-

duwe die het wyzertje op de zonnewyzer van

zig fmyt, dan by der koopluiden goutgewigjes ,

waar mede
,
fchoon datZe van geen waardy zyn,

nogtanshetgout ,
ofhetookte ligt is, gewo-

gen wort. Deze Kekkermannus heeft in zyn on-

derwyzinge van de redekaveling deze zelfde

wezents op zo veel twedeilinge gedeilt , dat die

gene, die dezelve zonder uitlegginge zo bloot

op ’t papier afbeelde, zweren zal , dat hyeen
afbeeldinge van het krygsheir zag , waar mede
Darius, Koning van Perfien , Alexander tegen-
trok. Kekkermannus befchryft zo groot een

menigte dezer wezens, dat ik naulix geloof,

oft’er al meer foldaten met Xerxes over de Hel-
lefpont getrokken zynjmeer fprinkhanen Epig-

i

tenlant geplaagt hebben ; en meerder Deenen
I van den Burgermeefter Marius verflagen zyn.

Zo dringt d’eene wigge d’ander,d’eene vierkan-

te troep d’ander
, d'eene flagbende d’ander , al-

waar merkpaal als veltoverfte over altcmaal ge-
biet. Socrates zoude konnen zeggen, dat hy de-
zelve tot ftofverdeilt heeft, ik verwonder my
over ’s mans moeijelyke arbeit, maar haal dezel-

ve niet oycr de hekel. Maar
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Maar dewyl het alleman zo met bekent is,uit

welk geflagt dat het wezent des verftants ge-
Iproten is , zo zal ik nu zulx met hulp der zang-

goddinnen pogen te verklaren. YV ant ik breng
het geflagt van dit wezent, fchoon dat het on-
egt is, niet op Rhea , V enus , J upiter , Mars , of
diergelykflag van onkuifche Goden

, dewyl de
Jaarboeken daar van geen gewag maken ,

nogte
onze voorouders hebben daar iet van gefchre-

ven, welk dat d’eerfte ouders van dit wezent ge-

weefl: zyn. En nadien ik ront uit beken , dat ik

dit niet weet uit te vinden, zo zal ik deflelfs

lantsvolk,gezin,en ordre, bekent maken. Want
daar lcit veel aangelegen , ofge uit Koningen

,

Godsgeleerden, ofWysgierigen gefproten zyt.

Het wezent des verftants is niet uit ouders van

eeoderlei,maar van verfcheide ordens, voortge-

komen , waar door het ook zelve verfcheide en
inenigfout is, want andere wezents hebben zig

de YViskunftigen
, andere de Letterkundigen

,

andere de Rederykers
, andere de Digters

, an-

dere de Redenkavelaars, wederom randere we-
zents hebben zig de kunftenaars van andere

kunften verdigt, die ik altemaal (ten ruimfte

gezeit) onder de naam van Wysgierigen be-

gryp. Waarom niet? Homeer zelfs noemt in

zyn Margites, een dèlver een wysman
,
met het

zelfde regt
, vertrou ik ,

waar mede hy Eumaeus
den Goddelyken varkendryver,heet . Het groot-

ftedeel nogtans van deze wezens eigent zig de

Redenkavelaartoe. YVant deze heeft zig voor

laten ftaan
, datmen door het verzieren en ver-

digten van deze wezents veelligter de weten-
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fchappen zoude konnen vatten.. Pallaspoften

praalt by Homeer , datze het gemoet is , Anti-

lochus zoon. En hedendaags laten zig zommi.
ge voorftaan,dat hier in voornementlyk d’Edel-

heit beftaat , na dat het geflagt en ftatn is , daar-

ge uit gelproten zyt. Maar deze onze wezents

ftoffen , datze uit dat geflagt van menfchen ge-

lproten zyn, die het meertedoor degantfche

werelt beroemt en bekent zyn. Als natnelyk uit

de wiskundigen, die ten dienftder menfchen de
gantfche werelt met de graatboog afmeten , of
die, zo hen by wylen de walg van’t aartryk

fteekt,onder de ftarren en hemelen gaan wonen,
en ’t getal

,
groote der Harren ,

en hoe verre dat

elk van elkander afleit, eveneens als meteen
duim of draat afmeten. Als ook uit de rede-

naars , die bywylen zo groote kragt van wel-

fprekentheit hebben , en zo gaau te mont zyn ,

datze (als of het niet veel te beduiden hadde

,

dingen te pryzen
,
die pryzens waardig zyn) zelf

den wreden Buziris, den vervloekten Therfites,

den godvergeten Phalaris, d’ongeregtigheit, de

vierden daagze koorts, en andere vileinige en

bozenamen, alfle willen, konnen hemel hoog
pryzen, en verheffen. Deze wezens beroemen
zig , datze uit de digters gefproten zyn , die by-

wylen zo magtig van de Godheit bezeten zyn ,

datze , alfle beginnen te digten ,
heftig en warm

worden , eer na Goden als menfchen gelyken.

Als ook uit de Letterkunftenaars,die ik, fchoon

datze van zommige hatelyk kinder-beuls ge-

noemt worden , voor uitgeleerde mannen hou-
de.En op dat gy niet meint dat dit van my fonder

G re^
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reden gezeit wort , zo zal ik uw met een klaar

-

fchynlyke bewysredening , en die op de begin-

zelen der oude gegront is, overwinnen. Die wel
begonnen heeft ,

zietmen gemeenlyk , heeft de

helft gewonnen. Die de letterkunft geleert

heeft , heeft wel begonnen
,
weshalven heeft hy

de helft gewonnen.’k Vaar voort,d’helft is meer
als het geheel , die de letterkunft geleert heeft,

heeft de helft gewonnen : derhalven ,
die de let-

terkunft geleert heeft, heeft meer gewonnen
dan het geheel. Maar het geheel , waar na alle

geleerde ftreven,isde wysheit. Weshalven ziet

gy nu klaarlyk,dat een Ietterkunftenaar een wys
man is. ’k Hebbe gezeit, dat de wezens des ver-

ftants ook van de redenkavelaars gemaakt wor-
den. Maar hier zien ik wel dat ik met maten
Ipreken, endemontwatbelhoeren moet, op
dat ik voor geen onbehoorlyke pryzer van myn
eigen orde gehouden word ? Maar wie zyn de-
ze? het zyn beftierders van de reden , oordeel-

ders van waarheit en valfcheit ;
zonder deze

kunft raken de Godgeleerden in ’t net , dooien
de natuurkundigers,gaan de artzen op den dool-

weg , zonder deze kunft begaan veeltyts de
Regtsgeleerde grove miflagen. En alzo

, even-
eens als zonder Ariadnes draat , dwalen , dolen

,

en ftaan op lofle gront alle wetenfchappen en
kunften.

Maar gelyk ik gezeit hebbe, dit zyn altemaal
.wysgierigen, een flag van menfchen dat door de
geleertheit, door het dag en nagt te lezen, door
het vlytig betragten en peizen fchier van de
beenen valt , en zo mager als hout zy

,

Deze
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Dez.e zJjngéweeft d’eerfte ,
die ’t ligtgegeven

Hebben aan alle kanji , en tint aan ’s tmnfeben leven.

Alhoewel dat Ariftophanes , die in fchempen
zyns gelyk niet heeft , deze wysgierigen alleen

uit haat van Socrates vyantlyk agtervolgt

heeft, en den eervergeeten Luciaan by openba-
re opveilinge

, by wylen voor een geringe prys

dezelve, gelykzaam, als onder de fpiets, verkogt

heeft. Eerlyker gaat Plato met de wysgierigen

om , want deze verheft dezelve hemel hoog
, en

zeit’er by
,
dat dan de gemene flaten zouden ge-

lukzalig zyn indien de wysgerigen regeerden j

ofdie regeerden
,
zig op de wysgeerte leiden en

verflonden.

Maar dewyl denatuurkundigers verfcheide

voortbrengingen der dingen befchryven, en
daar andere dingen door voortteelinge , andere

door aangroejinge, andere door veranderinge

voortgebragt worden , zo wort dit wezent op
geenderlei van deze manieren , ofwyzen voort-

gebragt Want het wort nogte door voorttelin-

ge voortgebragt, om dat hetgeen zelfllandig-

heit is; nogte door aangroejinge ofwasdom,om
dat het geen groote heeft; nogte door verande-

ringe
, om dat het geen hoedanigheit is. Ten zy

dat iemant een vyfde geftalte wil verdigten.

Daar en boven weet’et van geen plaatzelyke

verandering, alhoewel het eveneens als d’Enge-
len en geetten bepalyk in een plaats is , dat is te

zeggen, niet tot aan de delen van ’t bekkeneel
uitgeftrekt wort, offchoon, dat het in Arifto-

teles herfTenen is , inPlatoosherflenenniet kan
gevonden worden : of, om nogduidelyker te

G % fprc-
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fpreken, als het Platoos voorhooft bezit, het ag-

terhooft verlaat. Hierom als gy hoort
, dat deze

wezents voorgebragt en gemaakt worden
, zo

denk dat ik wederom dubbelzinnig fpreek.

Want tot het voortbrengen van deze wezents

,

is potaart nogte klai van noden
, Lencippus el-

penbeen
,

of beginzelen daar de metalen uit

voortkomen , dewyl zy alleen van ’t verftant en

in het verftanc verdrgt worden, en de vader,

moeder en vroumoeder al temaal een en ’t zelve

werk doen. Nogtans komenze niet van des ver*

Wants zelfftandigheit, ofgeheel en al uit nier,

maar fpruiten uit een aandagtige opmerkinge
en vlytige betragtinge der dingen in ’t verftant.

Op dezelve wyze heeft eertyts Jupiter Pallas uit

zyn herfTenen geteelt , hoewel met deze onder-

fcheitj dat Pallas niet zonder hulp van Vulcaans

byl ter werelt heeft konnen komen , daar deze

wezents zodanige gevaarlyke barings-noot niet

behoeven uit te Waan, nogte door gefcheurde
herflen-vliezen ,

maar alleenlyk door de ftem

voor den dag komen. Maar laat ons door exem-
pels de voorteelinge van deze wezents wat dui-

delyker en klaarder maken. Chimeer is een ver-

wants wezent, ’twelk van voren als een leeuw
is

, van agteren als een draak , in ’t midden als

een Chimeer uitziet. Maar , ik bidde u ,
op wat

plaats van den aartbodem voet d’aarde , die an-

ders ryk van wanfchepfelen is , zodanig wan-
fchepfel ? nergens. Maar men moet niet denken
dat nergens is,volgens ook het getuige van zelfs

Auguftyn den Godgeleerde, dat’er dat te vin-

den is.En alevenwelverdigt het vernuft dit we-
zent ,
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zent , als ofhet ’er waar , en maakt ftoutelyk uit

enkele dingen,die de natuur fchrikt en yft te za-

men te zetten, een eenig ding. Hoe kan het ver-

nuft duifternifle begrypen: dewyl alle vernufte-

lyke kennis van de linnen haar oirJprong neemt,

dewyl deze duifternifle d’uiterlyke zinnen niet

tevoren komt, ja dat meer is , den Arent, nog-
te het Epidaurifche Serpent , krygt dezelve niet

te zien, maar miflchien komenze Menippus , die

in de maan zit , wel onder d’ogen , wanneer de
maande fchaduwevan ’taartrykontfangt-, of

d’zielen, die in Platoos fpelonk, zig in plaats

van over de dingen te verwonderen, zig over de

fcbaduw der dingen verwonderen. Nogtans,
op dat ons verftant de duifternifle begrypt , zo

vertoontze zig een dikke duifternifle en zwarte

vorm , op datze ten minften dezelve onder deze

gedaante begrypt,dieze onder de regte gedaan-
te niet konde begrypen. Maar nu ’t algemeen
gelïagt en gedaante , wat zyn dat voor dingen ?

die zyn nergens te vinden. Nogtans wil het ver-

nuft hebben dats’er zyn,en terwylze in diers na-

tuur al betragtende blyft hangen en fteken , zo

verneemtzedat dezelve natuur, leeuw, paart,

en vifch gemein is > ja dat meer is , zy maakt zel-

ve dat deze natuur algemein is. Dog de dingen
zyn van dit twede vernufts begrip niet meerder
nogte minder. Want ofgy verdigt, ofniet ver-
digt , dat dier een algemein gdlagt is , het vaart

daar om niet te llimmer nog te beter. Zeker gy
zout zeggen, dat’er met tovery omgegaan
wiert, en in plaats van waaragtige gedaante

,

valfle gedaanten vertoont wierden.Want gclyk
G 3 de



102 C ASPER VAN BAERLES
de hexen ons alleenlyk met fpook en tovery d’o-

gén verblinden en bedriegen , wanneerze jë-

neas, Heftor, Andromache de toezicnders voor

oogen Hellen , alzo is ons vernuft een opregte

bedneglter en tovenaarfter , en terwylze aavtig

in’t voortbrengen van deze niettdoze wezen be-

zig is
, zo verziertze ’t huis van Morpheus, en is

doende met een nieuwe herichepping der din-

gen. Quanfuis , na den van God gefchapen al

,

heeft zy ook haar magt willen tonen, en haar

Schepper om ftryd nay verende,eveneens als een

nieuwe werelt verdigten , waar in haar ander

llag van fchepfelen, een verziert en ellendig we-
zen, dat de eerfte fchepfelen van God geicha-

pen , haar niet konnen misgunnen, te beurt

zoude vallen.Alhoewel dit wczent geen wezent-

heit heeft
, ofzo het heeft

,
alleenlyk een ver-

zierde wezentheit is ,
nogtans fpruittet met zo

groote en overvloedige vrugtbaarheit voort,

dat, daar nogtans alle andere dingen in de na-

tuur hun gezette getal hebben , wat aangaat de

gemeen gedaante, dit wezent alleen vergunt, is,

zig zonder eind en maniere voort te zetten

D’oorzaak agt ik deze te zyn , namelyk , om dat

alle die dingen
,

die in de natuur voortgebragt

worden, van d’eerfte fcheppinge dezewetont-
fangen hebben ; te weten, van zig niet boven
haar gemeen gedaante te vermenigvuldigen,

maar dat die dingen , die verftants wezents ge-

heten worden, oneindelyk en zonder ophouden
kunnen vermeerdert en vermenigvuldigt wor-
den

, gefchiet hier door , dewylze aan geen wet-

ten van haar Schepper gebonden zyn ,
eveneens
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gelyk , na het zeggen van Ariftoteles , het getal

altyt door het bydoen van het getal een, ver-

groot ofeen lini in oneindelyke delen, verdeelt

kan worden. Want die kragt is alleen onder al-

le fchepfelen het verftant gegeven , datze in zig

zelven gaat, en van d’eene gedagte d’andere ge-

dagten maakt ", eveneens gelyk van de regte Zon
een by-Zon

,
of van d'eene by-Zoneen andere

by-Zon,van d’eene Regenboog een andere Re-
genboog, of van de twede een derde Regen-
boog, ontftaat ; of gelyk wy zien dat door een

fteentje,dat in 't water valt, duizenden van krin-

gen voortkomen, namelyk, van d’eerftede twe-
de,en alzo voort. Als het verftant een naam ver-

ziert, zo begryptze dat diezelve naam een on-

derwerp is , en zeit , dat het onderwerp een ge-

daante is , deze gedaante maaktze tot een merk-
teken, het merkteken noemtze het uitterfte,

dit uitterfte noemtze weder ’t groote of kleine

uitterfte, dit kleine uitterfte d’oorzaak waar
door men aan de kennifte van eenig ding raakt.

Wanneer het vernuft een uitfpraak gemaakt
heeft , zo begryptze dat dezelve eindelyk is , de
eindelyke uitfpraak oordeeltze dat zeggelyk is,

door het begrip van de algemeenheit valtze met
haar gedagten weder op deze eindelyke uit-

fpraak. Uit dit begrip fmeetze een zuivere uit-

fpraak
, en alfte in ’t betragten al voort vaart, zo

raakt uit deze zuivere uitfpraak een voorftel, en
uit deze voorftel een bepalinge , en deze bepa-
linge is het begin of befluit van een bewysrede,
en alzo krygt het vernuft door ’t betragten geen
eint van haar betragtinge;maar gelyk de fpinne-

G 4 kop-
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koppen van een dun en fijn lighaamtje, zonder

ophouden fpinnewebben weven, alzo maakt,
vormt en verziert het vernuft, die kondryke
boumeederefle

, uit haar zelven beelden boven
beelden.

Maar het is hoog tyd , dat ik van de waardig-

heit,outheit,en nuttigheden dezer wezents iets-

wes begin te zeggen. Maar dit zal ik altemaal

romp Homp heene zeggen, op dat ik , zo te zeg-

gen, geen dagorden ichyn in orden te dellen, of
olm-bomen na de kund op een ry te plantemZe-
ker het moet iet waardigs en voor'treffelyks we-
zen

,
daar over zig hemel en hel-lieden , aartfche

en onderaartfche
,
de wyde, geleerde en heilig-

de mannen niet gefchaamt ,
ja waardig geagt

hebben in doende te zyn. ’k Zal van God zelfs

,

dewyl zulx geluk mede brengt, beginnen, want
diegene, die van Goddelyke zaken diiputeren

en voor een gebruik hebben , God ,
die den ge-

helen al te klein valt, met drie bladen uit te

drukken , rekenen ,
wanneerze de voorwerpen

van de Goddelyke wetenfchap bepalen , onder

andere weetbare wezents, en die God door een

eenige aanfchouwinge verdaat
, ook dezever-

nufts wezents. De gantfche drom en doet der

Engelen, zo menigmaal alfie aan onze zonden
gedenkt, zo menigmaal overdenktze ook be-

roofde wezents j zelfs de booze geeden ,
zo veel

manieren van te zondigen, en kunden van quaat

te doen alfle de menfchen in deken,zo vele wet-
teloze ongeregeltheden voerenze ook in. Maar
(om na Homeers exempel van den hemel en hel

ju het aartryk te verhuizen) toonme ecns ie-

mantj
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mant, die niet begeert in deze wezents bezig te

zyn, ’t zy dat hy flaapt en van goude bergen

droomt of wakker wordende om dezelve

wenfcht ,
en niet vint. Zodanig geweelt is My-

cillus ,
van wien by Lucianus te lezen is, die, in-

dien de hane kraei zyn ryk en goude droom niet

gelleurt hadde ,
om geen andere gelukzaligheit

zoude gewenfcht hebben. Zo menigmaaal als

gy hoort dat laltwagens met logens geladen

worden, zo menigmaal hout voorvalt, dat’er

wagens met deze wezents geladen
, voortge-

trokken worden 5 waarvan de faam de voer-

man is. Die vermaak fcheppen in’t horen en
vertellen van wonderbaarlyke en vremde ge-

fchiedeniflen ,
op wat kunlt bid ik uw leggen

zy zig anders, als op dees onze kunlt
, die zul-

ke groote zoetigheit veroirzaakt ,. dat , hoe
deze gefchiedenifle verder van de waarheit zyn,
hoe datze eerder gelooft worden , en beter
in d’ooren kittelen. Hoe zyn de Prielters in

hunfehik, hoe lachenze inhunne vuilt, alfle

de tyt derltraffenin’t Vagevier, eveneens als

zantloopers afmeten. De Alchimillen, die zig

uitdoven , om de gedaante der dingen te niet te

doen,verdigten zig zelven zodanig vernufts we-
zent , wiens zaak zy tot heden op dezen dag
niet gevonden hebben. By deze kunt gy voe-
gen de zogvuldige nafpeurders van de vierkant-

makinge van een ommetrek, als ook die gene
altemaal, die liever honger willen lyden, als

zig niet met wezents te verzieren te bemoejen.Wat beelt zig Plato niet wel al wysheit in,als hy
aan zyn zinnebeelden begint t£ denken ,

en zyn

,
G 5 paarts-
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paartsheden, osheden, en ezelsheden betracht.

Als oock Ariftoteles, wanneer hy zyn hemellie-

den tot bewegers van de hemel kringen maakt.
Indien zich de dichters in deze worftelplaats

niet oeffenen,zo zullenze geen dichters,dat is te

zeggen , al te ernfthaftig fchijnen. Wat haat in

de geheele Ilias en Homeers Odyflea anders, als

een geleerde mengelery van deze wezents, waar
door nochtans Homeer, de Vader der kluchten,
zoo beroemt geworden , en in de naam geraakt

is , dat zeven fteden , als :

Smjirne , Rhodos, Colophon , SaUmis, los, Argos,

Athenen, ontmijn VaderUnt geftreden hebben.

Virgilius,die zyn yEneis doorgaans met de bloe-

men van Homeer verciert heeft,hoe gelukkelyk
liegt hy bywylen,als hyyEneas door de Eiififche

beemden weder naar het aartryk ftuurt , maar
door die poort

:

Waar door de fchimmen valfche droomcn naar de bo-

ven weerelt 'jenden.

Ovidius, diegeeftigeen fpitsvindige Ovidius,

heeft herfcheppingen gefchreven, Maar deze

zyn bykans altemaal nenende wezents. ’k Zeg
bykans,want als hy van Terefias blintheit,en ge*

vilde Marfie,en naakte Diane zingt,zo maakt hy

beroofde wezents. Zonder deze wezents lleekt

naulix iets genoeglyks , nochte kluchtigs in de

fchriften en boeken der Poëten.Wie is die bela-

chelijke V ullcaan, die alleen door zyn mankheid

de treurige Juno aan ’t lachen wift te maken?
Wie is Seleen, Pan, Priaep,wie zyne Saters,Na-
jaden en Hamadryaden , zyn het niet maar alte-

maal blote en loutere namen om te lachen en

boer-
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boenen. Onder deze wezents horen ook de ge-

leerde verzieringen van geleerde mannen , en

wyze hei denen.Hoe hoog deze verzieringen by

d’ouden geacht gevveeft zyn, dat kanmen by dit

eenige afmeten, datzehetgroote gevaarte des

hemels ,
(door wiens nederval het altemaal wat

hierom laag is,te niet zoude gaan,) met een ver-

zierde Atlas,dat is, met een vernufts wezents on-

derilut hebben. En by aldien het u lullen mag,
om die wezents te bezien, die door de woorden,

die de kunft bezeffen,plegen uitgedrukt te wor-
den. Zo zal ik uw Pala?mon, Didymus, Donaet,

en d’outfte wijsheits leeraars,als Socrates,Plato,

Arilloteles, Themiftius, Theophraftus en de

gantfche dromen lloet der Wysgierigen voor

oogen ltellen,die door deze wefents een onfterf-

felijke naam nagelaten hebben. Ook hebben,zo

uw de heiligen Vaders meerder kunnen verma-
ken, AuguUijn, Damafceen, Hieronymusen
Chryfoftomus van deze zelfde wezents geboden
nagelaten. Hier uit kanmen nu ook van d’out-

heit dezer wezents oordelen.Want zy zyn gille-

ren, nochte van daag ter werelt gekomen, maar
zyn immers zo out,als de outlle wysgierigen.Gy
weet immers wel in wat eeuw dat Prometheus
geleeft heeft. Maar Plato in zyn Phelebus
ichrijftdezedeloftoe, dathy d’eerlte geweeft
is,die de redekaveling gevonden heeft. En het is

ook waarfchynlyk,dat den alderwijfte Salomon,
door hulp van deze wezens gedifputeert heeft.

Alhoewel de Pythagorillen , volgens het getui-

gen van Arilloteles,zich op de redekaveling niet

verllonden,en niettemin gedurig van de wysbe-
geer-
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gcerte fpraken , nochtans volgde Empedocles
mede defe feót,die,zo men zeit,de Rederykkunft
met deze wezents voorzien heeft. Van Chryfip-
pusjdie meerder boeken van de redekaveling ge-
schreven heeft , als’er dagen in ’tjaar zyn , wil ik

niet eens reppen. En dewyl God, de Natuur,en
Vernuft niet vergeefs maken, maar elk in ’t by-
zonder zyn wit en oogmerk heeft,zo zal het ook
der moeite wel waardig zyn te zien , wat het is,

dat het vernuft tot verdichtinge en nabootzinge
van deze dingen bewogen heeft. En vooreer#
moeft de begeerte,die ons van natuur ingeboren
is,en waiar door het vernuft tot het weten van al-

le weetbare dingen gedreven word , zyn genoe-
gen gegeven worden.Want het vernuft liet zich

voorftaan,dat’et zo veel niet te beduiden had,in-

dien zy maar alleenlyk de kenniflè der dingen
bequam , want zy is nieuwsgierig , zy keert het

oog ook op de neningen en berovingen
, en de-

wylze die in zich zeiven niet konde begrypen en
bekennen

, zo hceftze de zelve by d,e zaken zelfs

vergeleken.Ten tweeden,dewijl alle dingen,die

in de gehele Natuur te vinden zyn,haar werkin •

ge na de kracht , die hen van natuur aangeboren
is,uitrigten,zo heeft ons verftant,op dat het voor
geen ontaarde werelts inwoonder gehouden
wort , ook willen proefftukken van haar macht
geven.Hier komt dit nog by,dat het vernuft by-

wylen nootzakelijk deze wezents verzieren

moet , om dingen die geenzins verfcheiden zyn,

onderfcheidelyk te vatten en te begrypen , de-

wylfe anders aan dier dingen kennifle niet te pas

kan komen. Daarenboven doen deze wezents in

alle
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alle wetenfchappen en kunften groote nuttig-

hcit;ja zo groote nuttigheit,dat zonder deze we-
zents de wetenfchappen niet als duifterniflè,een

plage voor ’t verftant , en een onordcntelyke

mengelmoes van dingen zyn.Door defe wezents

word onze reden van baftertwoorden, eveneens

gelijk het yzer van yzerroeft bevryt. En zoude
Prifciaan niet al over lang aan een ellendige doot
gcftorven zyn geweeft, zode letterkunft daar

geen fchot voorgefchoten hadde, en de woefte

befpringers , die hem na ’t leven ftonden , afge-

keert hadde ? Want van deze wezents krygt de
rede der Rederijkers zo groote kragt,datze ook
de Maan van den hemel kunnen lokken,en d’he-

vigheid en trotsheid der Koningen nederzetten,

Van deze orde zyn inleiding, voorftel, vertel-

ling, beveftigmge, wederlegginge , befluft , die

het zeer ruime en machtige krijgsheir der din-

gen,die in een oratie voorvallen, in orden fchik-

ken. Het dunkt my eveneens, als of ik de Velt-

overften van Alexander de Groot fchijn op te

tellen
,
of die gene, die Agamemnons gantfche

vloot verciert hebben.Wat is het geweeft dat de
Roomfche toehoorplaats zo menigmaal opge-
houden, nedergezet, geftilt enverfchnkt heeft?

Is het niet geweeft grootfprekinge, uitberftin-

ge,omtogt,wegwerpinge?Maar dit fyn altemaal

kunftwoorden,die de rederijkers gebruiken.De
fterrekijkers

, die liever naar den hemel , als het

aartrijk willen zien , zullen bywylen zelfs niet

weten , in wat ftreek des hemels datze zyn , ten
zy datze cerft door vercierde kringen .deflelfs

plaatzen hebben afgefcheit. Deze zelfde Ster-
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renkykers , op dat de Zon niet buiten de palen,

die haar voorgefchreven zyn,treet, beelden met
een riem , die zy den tekenring noemen, af,

waar langs de Zon gaan moet, en op dat de Zon
door het verkeert lopen inde vier getyden van
’t jaar geen verwarring brengt

, zo wyzenze in

wat ordre dat hy lopen moet , te weten, eerft

door de Ram, terftont door de Stier, daar na
door de Twelingen , en alzo vervolgens. Nog-
tans zal Menippus zelve , die in de Maan zit , en

zo veel nader aan het eerfte omgaande hemels
lighaamls , hoog en laag ja by God zelfs zwe-
ren

, dat hy al dit gedoen noit met ogen gezien

heeft. De Lantmeters ftelen de hoegrootheit

der ftoffe allenig met het vernuft , die onze die-

ven liever met ftof en al willen wegnemen, en

durven naulixeen eenige bewyzinge oploffen ,

indienze niet al de hoeken, ofmiddelftrepen der

kringen
, en d’uitterfte enden derlinien met het

A. B. C. gelyk met foldaten, bezet hebben. En
nogtans heeft niemant oit deze verzieringen m
in d’akkers en landen vernomen , ’t zy dat men
op de lenkte, breete, of diepte ziet. Archimeed
met deze onze wefents voorfien zynde,heeft zyn

kringen in ’t zant gehaalt, en Euclides de begin-

zelen van de meetkunftuitgeleit, by wienon-
derllelling,grondige bewyzinge,geflalte,bepa-

linge,werktuigen van de kunit zyn , van de wel-

ke Ariftoteles,een liefhebber vandeMeetkunft,

zig in zyne Redekaveling gedient heeft. De tel-

kunftenaars van deze wezents ontbloot zynde,

flaan verlegen en kraauwen de kop. Want by

deze telkunftenaars zyn het onderfcheit der ge-
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tallen en verfcheiden aandoeningen der zelve

het doen en laten. Want dingen die buiten het

verftant zyn,zyn veel in ’t getal,en dewylze veel

zyn , zo wordenze alzo weing met het getal van

twe, als het getal van drie of vier bepaalt. De
kenniflên derhalven en begrippen van ’t even ,

©neven, deilder, en ’t gedeilde getal , hangen
alleen aan ’t verftant en vernuft. d’Overnatuur-

weet, fchoon datze dePrincesvan alle andere

wetenfehappen is,nogtans verwerptze de hulp-

middelen van de twede kennifle niet , voorne-

mentlyk , alfle van d’eenheit en d’onderfchei-

dinge der dingen handelt. De Godgeleerden ,

waar onder ik my eenigfins mede reken, hoe
fteeke blint zynze zonder de kennifle van deze
wezents, hoe ftaanze enkykenalfledetwiften
die in de Scholen gedreven worden, lezen even-

eens als ofs’er geleent waren. Hoe dikwils, alflè

van deze wegwyzers ontbloot zyn , miflenze in

de beginzelen
,
hoe dikwils laten zy zig onder

fchyn van waarheit,de handen vol valfcheit flop-

pen
, hoe menigmaal van de wetenfehap dezer

wezents niet wel voorzien zynde, bepalen , dei-

lenze
, redekavelenze ,

ontbindenze en ordine-

renzequalyk. ’tGeen ik van de Godgeleerden
gezeit hebbe, ’t zelfde kan men mede op de
Regtsgeleerde

, Artzen, endegantfche ryder
Wysgiengen paften : Want het gaat d’een alzo
wel aan als d’ander. Indien Plato de manier van
bepalinge grondig verftaan hadde , noit hadde
hy den menfeh voor een pluimloos en twevoetig
gediert bepaalt , ofgezeit , dat de ziel een getal
was, Nogte de regtsgeleerden (in vrintfehap
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gezeit)hadden de geboden der regtsgeleertheit
in deze drie geboden verdeelt , te weren

, in de
geboden van eerlyk te leven , niemant te bele-

digen, en een iegelyk het zyne te geven , ïndieri-

ze agting op de wetten van een wettelyke ver-
deilinge, die niet toelaat, dat de delen eener
verdeilinge van elkandere niet verfchelen,gege-
ven hadden. En waarom toont zig Chryfip door
zyn bewysreden belaggelyk, waarom haalt A-
riftoreles d’oude naturaliften zo dikwils over
den hekel, nergens anders om , als datze in ma-
niere van de wetenfchappen te leren

,
gedoolt

en gemift hebbenPHierorn zal ik dit eemge voor
left , tot prys en lofvan deze wezents hier nog

by voegen,namelyk,datze,myns oordeels,de ge

-

lukkigfte van alle fchepfelen zyn , die onder de
Zon gevonden worden. Want dewyl alle ande-
re dingen elk zyn ellende , moeite , en droefheit
uitftaat, zo doen , nogte lyden deze wezents het
minfteniet. Den Hemel, fchoon datze onver-
gankelyk is , nogtans moetze door een gedurige
beweginge bewogen worden, d’ Elementen ry-

den elkanderen in de gront. Zommige ver-

mengde lighamen verrotten, andere, gelyk de
metalen,worden door 't vier ende vlam verteertj

andere vergaan en verdwynen van ouderdom ,

gelyk degewalTenof planten } andere worden
geflagt,gekeelt, gekorven, of voor de ploeg
en wagen gefpannen. En zommige menfehen
vergaan als fneeu voor de Zon op 't velt ,

door
ziekten des lighaatns j andere knagen hun hart

Ichier van gramfehap ,
wangunft , vreze , hoop,

«n begeerte ofzy hongeren ofdorften.Maar de-
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ze onze wezents brengen haar dagen in vrolyk-

heit over , en bewonen een woonplaats , die van

alle quaat bevryt is. Want dewylze alleenlyk in

’t verftant ,
wien God in de natuur geen tegen-

ftrevende vyant gegeven heeft , als fchaduwen

heen en weder zwermen , nogte buiten ’t zelve

gevonden worden , zo kunnenze door geen te-

genftrydende hoedanigheden geplaagt worden,
nogze, dewylze geen lighamen zyn, eetenoic

broot, ofdrinken rode wyn. En by aldien nog-

tans zommige wezents onder de gedaante var!

Mars fchynen oorlog te voeren ,
onder de ge-

daante van misgunft te treuren, onder de ge-

daante van Fortuin verandert te worden, en on-

der de gedaante van de manke Vulkaan ellendig

te zyn ; dit altemaal moet gy weten , dat’et maar
van ’t vernuft verziert , en niet als louter inbeel-

ding is.En fchoonze by wylen vergaan moeten,

zo wordenze nogtans van geen andere vyant, als

van het verllant overwonnen. Want wienze
’t begin en oorfprong van haar wezentheit

fchuldig zyn , die zelve hebbenze ook voor

d’oorzaak van haar doodt en ondergang te dan-

ken, en konnen weder , wanneer het verftant zal

willen, in een oogenblik herboren worden.
En dit is het gene, dat ik van’t wezent des

vernufts te zeggen hadde , ’t wrelk zyn wezent-
heit niet als met bidden heeft, en in deze gehe-
len al nergens verfchynt. ’k Beken zelvej ’k heb
zodanige cieraat van rede niet gebruikt

,
gelyle

de Redenaars, alflè van heerlyke en beroemde
dingen fpreken

,
gewoon zyn te gebruiken.

Want dit brogt de hardigheic cn moejelykheic

H van
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van de ftoffe niet mede : ook heb ik zodanige

bedaartheit en ftemmigheit van zeggen niet ge-

bruikt , zodanige der Princen en Koningen Ge-
zanten , alfle gezonden worden , om van ’s ryks

zaken een oratie te doen,gebruiken. Maar myn
rede is aangenaam en ftraffelyk lieftalig geval-

len.Want gelyk’er niet zottelyker is,als van ern*

üige zaken boertelyk te fpreken, alzo is’er niets

aardiger nog geeftiger, als flegte en gemene za-

ken
,ja die bykans beuzelingen zyn , zodanig te

handelen, datge geen dink minder als gebeuzelt

fchynt te hebben. Zo nogtans het gene, waar
van ik hebbe gefproken uw niet aanftaat, zo

fpuuwt’et uit , eveneens gelyk de walgende
kinderen de pillen uitfpuuwen.

’k Hebbe gedaan.

Gedaan tot Leiden > op der Godgeleerden leespUats > als hy de redtnkgsve-

linge zoude aanvangen te lezen.

Een aartige en vermakelïjke Oratie van

ZAAK of van een ZAKELYK
W E Z £ N T.

Y gedenkt noch, eerwaarde toehoor-

ders , dat ik over een tyd lang van het

Wezentdes vernuftsop de doorluch-

tige hoge School te Leiden gefproken
hebbe. Maar ik gebruikte toen zodanige Ora-

tie,die de ftraffe en ftrenge wysheit met minlyk-

en lieftaligheid temperde. Want dan brogtik

eens Ariftoteles diepzinnige,dan weder kluchti-

ge en kortswijUge woorden voor den dag. My
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Ichoten toen tertydinden zinne exempels van

beroemde mannen ,
die in een fchraleen dorre

itofte , lofvan een diepzinnige uitlegginge ge-

zocht hebben. En terwijl ik myn belle doe , en

lullig my zelven aan por,om de voetllappen van

deze mannen na te volgen,zo is my het zelve we-
dervaren, ’t geen Askaan,iEneas zoon,wederva-

ren is,die zyn Vader,uit Trojen vluchtende,met
ongelijke fchi eden achteraan volgde.Hoe geer-

ne zoude ik rechtevoort by uw , die hier verga-

dert fyt,van ernftiger dingen,en die wat meerder
om ’t lyf hebben,lpreken ; of hoogdravende, en
woorden van anderhalven voet lang ,

opdiflèn,

met zodanige woorden de treurredenaars, wan-
neerze van de Ichakinge der Sabinen , haat der

zEdipoden,graft van Polyxena , ofvan den ziel-

togende Cato {preken, uitberften. Hoe geernc

zoude ik van dingen, die tot welvaren van ’t ge-

ïnene belle llrekken,als ook van vrede en oorlog

/preken : Zodanige reden onlanx de Brabanders

in ’t werk geilek hebben , waar onder zommige
voor de Vrede en itilftant van wapenen met een,

zoete, andere voor den Oorlog met een woelen-
de reden, gevochten hebben. Van harten zoude
ik wenfchen dat het myn werk was, ofte in mijn
magt llont, om dees tyd te overwegen,wat aan-

flagèn en pogjnge.dat de nabuungc Princen én
Kortingen in ’t hooft,wat heimelyke en openba-
re oorlogen, datzeop handen hebben. Waar
door onze Staat kan opkomen

,
of in ’t voetzanc

raken : wie het zyn, die den oorlog aanraden, op
datze zelfs mét de Wapens niet aangetaft wor-
den. en wie het zyn

3
die den oorlog afraden, op

H z dat-
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datze t’zyner tyd,over de gene die in ruft en ftil-

te zitten,zegenpralen. Maar dewijl het onbeta-

melijk is , dat een fchoenmaker van andere din-

gen>dan van zyn fchoenen fpreekt,en het immers

zo gevaarlijk is van de Princen,als van de Goden
de waarheid te zeggen, zo zal ik my binnen de

palen van de wijsgeerre houden. Én dewyl ik

voorleden jaar, toenik tegens Machiavel den

Florentynfche Schryver een oratie hield,buiten

myn aait wat flemmig ca moeijelyk geweeft ben,

20 ben ik rechtevoort van zins wat te beuzelen,

gekken, en jokken , en alzo, terwijl de Vaftena-

vont allewysheid aaneen zydewil gezet heb-

ben,geeftig en boertelyk van de wysgecrte fpre-

ken. Jupyn, daar van by Homeer te lezen is , de

vader der Goden en menfchen,beraatflaagt niet

altyd over de Trojaanfche en Griekfche oorlog.

Bywylen troetelt en fpeelt hy met Juno zyne ge-
malin,ofte gaat flempen by de Morenjbywylen,
alshy Vulkaan, die manke Vulkaan aanziet ,zo

lacht hy dattet fchatert. Neptunus,die het aart-

rijk zo fchrikkelyk weet te fchudden , dat’et al

dreunt wat’er is, zet nu de Steden en Landeryen

blank onder water, dan maakt hy de zee weder

doodftil, en kempt zijn baart uit, dievolzee-

fchuim en wier zit. De Priefters van de groote

goddinThemis: die het nootlot en fortuin van

alle menfehen in hunne boeken gefchreven heb-

ben ,
en de zelve overal by Zich dragen

,
fpreken

niet altyd van hangen, kruitzen, en wurgen.

d’Artzen ,
midden onder het kermen en klagen

derkranken, onder de Hinkende en fchielyke

verandennge der ziekten, en onder de dromen
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der fwaarmoedigen,vinden ook hun ftoffevan te

lachen,en gebieden die gene vrolijkheif,die qua-

lijk den adem konnen halen. Den Zoldaat ver-

drijft het ongemak en moeijelykheid desoor-

logs, die van het vrouwvolk tot in ’t afgront der

helle vervloekt word,met zingen,fpelen,en boe-

leren. Den Zeeman, als hy met zyn fchip,dat op
Zee van de golven heen en weder geflingert

wierde,een behouden reis gedaan heeft, zo heft

hy aaa te zingen het deuntje van Wilhelmus van
Naffouwen , ben ik van duitfehen bloed , ofhet

lietje van den ftoute Gerrit van Velzen , ofvan

het meisje, dat by een Reviertje zat. Weshalven

zal het niet vremt ftaan , dat eenWysgierige,

die zyn tyd verflyt onder een deel moeijelyke

zegwoorden , onder de vyf fchrale algemeene

woorden
, en onder de vervaarlyke en fchrikke-

lyke fluitreden der redenkavelaars van genoege-
lijke dingen fpreekt, en de gewoonlijke loop en

maniere van te Wijsgeeren eenigzins verande-

rende tyd verzoekt,om van geringer wysheid te

fpreken. ’k Zal van een ftoffe fpreken, daar noit

Demoithenes,noit Cicero heeft durven van han-
delen, noc'nte fpreken. Wiens vormden Theo,
nochte Aphtonius , twee geleerde mannen , be-
fchreven hebben. Van deze ftoffe word nochte
by Seneka in ayne aanraatzels en twiftingen

,

nochte by Fabius in zyn opzeggingen,hach nog
gewag gemaakt. En nochtans gy ziet’et , waar
van ik fpreken zal, altemaal met uwe oogen

, gy
voelt’et altemaal met uwe handenjgy betreet'et

altemaal met voeten
,
ja dat noch meer is, gy zy t

het zelfs. Niet anders brengt de natuur voort

,

H 3 nóch
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noch de kunfl maakt niet anders Het vliegt in

de lucht, het fwemt in 't water , het kruipt langs

der aerde, het braveert ten hoof, het vecht in de

legers , het difputeert in de fcholen. ’t Is fvaar

,

’t is licht, ’c is geen van beiden, ’t Vetert heer-

fchappye,’t gehoorzaamti’t rn(l,’t arbeid, ’t ver-

koopt,^ koopt} ’t bedriegt , ’t liegt ; ’trytte

paart, ’t vaart te fcheep ; ’tzit, ’tllaat, ’tleit,

’t loopt, ’t Is een man , ’t is een vrouw , ’t is een

maagt.In’t kort deze ftoffe,waar van ik fpreken

zal, is den hemel, ’t aartrijk, zo wel dat boven in

den hemel is , als dat onder op het aartrijk is. Ja
het is deze geheelen al. Neemtmen dit weg , zo

ifs’er raatsheer,nochte burger ; redenaar,nochte

toehoorderjcoopman,nochte makelaaruaathuis

nochte fchookhofnochte PrinsjKoning nochte

onderdanen, nochte wet te vinden. Tot noch
toe vertrou ik,weet gy niet van wat zaak ik fpre-

ken zal. Maar ik hebbe het nu alrede gezeit. En
dewijl ik op een zekere tyd het wezen des ver-

flants in belagchelyk gewaat gekleet , op het

tonneel gebrogt hebbe , zo zal ik nu zaak ofte

wezen dat innerdaat is , in het zelve gewaat
voor uw ten toon ftellen. Maar terwyl ik hier

in doende ben, en langs de dooragtige wegen
der overnatuurweters voorzigtig wandel , zo

wil ik met de Scotiften,Occaniften,Albertiften,

Thomiften , en wie het ook zoude mogen we-
zen , die met een groove diepzinnigheit, zo wel

de heerlykheit van de Godsgeleertheit , als

Wysgeerte bezoetelt en befrnet hebben , niet

te fchaffen hebben- De geleerde zyn gewoon
altydt eerft van de bepalingete beginnen. Dit
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hebben Plato, Ariftoteles ,

en Euclides ge*

daan. Maar zaak is van zo groote waardigheit

,

en zulk een oneindelyke grootheyt , datze bin-

nen de grenzen van de bepahnge niet kan be-

floten worden. Onuitfprekelyk is het Joodfche

vierletters woortsom dat de vier letters, als ƒod,

He , Vau , He , waar door het te kennen gege-
ven wort , aÏÏTe t’zamen gevoegt zyn,niet uitge-

fproken kan worden.Zaak is ook iets onuitfpre-

kelyk , niet zo gy op het woort , maar op de

zaak ziet , om dat zaak geen geflagt boven haar

heeft
, dewylze zelve het hoogfte gedacht is 5

nogte onderfcheit , dewyl dit zelve onder-

fcheit een zaak is. Alhoewel die geene, die

hun hooft over de befchryvinge van zaak bre-

ken, zeggen, dat dat 2aak is, dat een waar-
agtige wezentheit heeft. Kinder werk. Even-
eens

, als ofgy het beroertheit woude noemen,
daar een beroerde aan ziek te bedde leitj een
A bdye

, daar een Abt gebiet over heeft ; en het

lant, daar eenFlaamsman in woont Flaande-

ren.Mars kont gy vanNeptunus onderfcheiden,

door zyn zwaart en drietant ; Diane van Aéheon
dcor de hoornen ; Caftor en de hedendaagfche
ftudenten kuntge aan de fporen bekennen* Pol-

lux en onze hof-jonkers aan ’t moskeljaat. Maar
zaak kontge niet bekennen , als door een zaak

,

exempel der oude Romeinen met verfcheide

tittelen en namen voorzien is. Want deze na-
men

, als zaak , wezent , iet beduiden een en het
Zelve,en verfchelen niet meerder van malkande-

ren.
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ren , als hoer , fcheuk , cnligte koi. Deshalvea
keett zaak eenmam,toenaam en bynaam Even -

eens als' ofge Marcüs ,Tullius , Cicero , ofTi-
-tus, Pómponius, Atticus , heet. Maar meerder
is dit te verwonderen, dat, dewyi al andere din-

gen ergens in overeen komen, en ergens in ver-

ichelen
, alleen zaak nergens in overeen komt

,

nogte van geen zaak verIch eelt. Door dien het

terftont teniet gaat, alwat geen zaak is, en zon-

der zaak niet met allen is , al wat door zaak iet

geweeftis. Twe dingen nogtans zyn’er , zo
Zy’cr zyn, van dewelke zaak ongemeen veel ver-

fcheelt : namelyk het niet , ofte geen zaak , en

alle die dingen, die op zyn boers wezents des

verftants, om datze van ’t verftant verzien en
verdigtzyn, genoemt worden. Tuffchendeze
dingen wandelt zaak in ’t midden. Eveneens ,

gelyk Diogenes midden onder de Athenienfers ,

die geen menfehen waren , en zyn fehaduwege-
Wandelt heeft. Zo zaak tot niet komt, zoifte

lyfloos, zoze tot verftants wezents raakt , zo is

met haar omgekomen. Eveneens als Hannibal,

die in ballingfchap.omzworf, en, nogte by de
Romainen, zyn vyanden, nogte by den Koning
van Bythinie veilig en vry leven mogt. En hoe-

wel deze onegte zaaks telg , na waaragtige za-

ken zwymt
,
zo verfchelen zy nogtans in beer-

lykheit van natuur
,
groote van werken en aan-

zienlykheit van ftam en geflagt. Want zommi-
ge zaken duuren van eeuw tot eeuwigheit ,

an-

dere zyn wat meer en minder duurzamer. Maar
vernufts wezents , zo menig als’er zyn

,
vergaan

zo terftont allTe geboren worden. En veel ligter
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kan het verftant deze wezents te niet doen, als

het vier Peteroly, ofde Zon een wel gedifteleer»

de geelf verteeren kan. Zeer veel zaken zyn in

de natuur te vinden , die eer en pryzens waardig

zyn , maar vernufts wezents zyn ofgeheel en al

vrugteloos en veragtelyk, gelyk daar zyn de
deesheden

,
perzoonlykheden, overalheden,

vormheden ,
onderftelligheden , daardefcho-

len
, fchoon dat'er noit in dezelven van gerept

wierde
,

niet dat te onwyzer om zoude wezen :

of fchoon datfe eenige nuttigheit by brengen,
zo wordenze alevenwel by Ariftoteles met de
minfte letter van eere nogte lof aangedaan.

Daarenboven komt alle kragt van werkinge
uit zaken ,

maar vernufts wezents doen al zo
grooten arbeit, als de bullebakken, oftebol-

dergeeften verfchrikken, ofde fchaduwen veg-

ten. Men pryft in elk flag van dingen dat gene,

dat het eenvoudigfte en enkel ffe is,hierom over-

treffen de hemeliche dingen d’aartfche, de
geeftende Iighamen, een kring een vierkant,

d’alleen heerfching , d’Adel regering, en in de
woorden gaan die woorden, die van geen ande-
re woorden haar oorfprong ontlecnen,de woor-
den

, die van andere haar oorfprong ontleenen,

te boven. Waar uit klaarfchynlyk blykt, dat
zaak ook door d’enkelheit en kortheit van
’t woort te pryzen is. Want Ifidorus, Nonnius,
Feftus, en meer andere , die de oorfprong der
woorden uitgevonden hebben , hebben d’oor-
fprong van dit woor niet befchreven. De fchool
Theologanten

,
hoe pocchenze met hun woor-

den, die uit veel lettergrepen beftaan, als daar

H 5 zyn
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zyn zaligheit , eerbiedigheit , heiligheit , zegc-

ninge, vervloekinge, kerkbanningen. Met wat
moeielyke woorden fpreken de Regtsgeleer-

den, wanneerze met de woorden
, erfpagtreg-

ten
,
gebruiknemingen , betuigingen ,

gedings
opfchortingen , afperfingen, trebeiliaanlche ge-

deelten, raatsbefluiten van Valleus te voorfchyn
komen. Wat hooge laarzen laten zig de Poëten
wel voorftaan datze aan hebben,alffe met de na-

men ganfelekareweke, artfenymengers , kake-
laars, hairkrulders , altemaal woorden van an-
derhalven voet lang,voor den dag komen. Hip-
pocrates treet’er wel een voet te hooger op

,

wanneer hy in zyn kortbundige fpreuken de
woorden beroertheit,vallende ziekte, heesheit

,

hairworm, hartpyn ophaalt. Maar het woord
zaack gaat al deze woorden in kortheit van let-

teren en enkelheit te boven , dewyl het maar uit

vyf letters beftaat
, en oorfprong ,

nogtegeflagt

heeft, zulx datze met regt onder de luiden,

wiens oorfprong onbekent is,en van zelfs voort-

komen, dient gerekent te worden. Nogtans ifle

niettemin (chrikkelyk , dewylze in ’t begin van

’t woort de letter S, heeft,die niet qualyk na een

iIang,ofLibyfche zerpent gelykt. Maar de lelie

letter van’t woord zaack als de k, is een olyke en

lompe letter , dewylze d’eerfte en middelfte let-

ter in woort kakken is. De Grieken noemen de

zaack nu '*»'**> dat is zo veel te zeggen ,
als ’t ge-

ne dat’er is, ofwezent, dan dat is,

’t werk,welk Griekze woort van wgstT?*»,

dat is
, werken ofdoen , zyn oorfprong heeft

,

Want om dat , ’t geen levenloos is , kragteloos is

om
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om iet te doen : zo is zaak alleen met zodanige

krachten begaaft, datze ,
wanneerze het zwaart

in de vuift krygt, landen en lieden het ondertlle

boven keert ,
datze ,

aan vier geraakt zynde , al-

les verllint , wat’er tegen komt) aan water , dyk
en dammen doorbreekt,en de landen onder wa-

ter zet ; aan winden , het tegens toorens en ber-

gen aanzet en daar haar moet aankoelt, en aan

ichepen geraakt zynde. den Spanjaart zo wel
ooft, als weft Indien zoekt te ontweldigen. De
namen

, als , d’Apollinen , Mercurien ,
Chora:-

ben
, Tiresken , Glauken , Therfiten ,

Codren

,

Sardanapalen , al doorlugtige namen , zyn voor

fpreekwoorden gebruikt. Maar dit is zaak zo

wel te beurt gevallen , als de Goden ,
Koningen

en Princen. ’t Zy datge de zaak op de kop ge-

treft hebt , of dat de zaak , op ’t grypen ftaat

,

ofgelyk Epiëtetus zeit
,

alle zaken hebben twe
hantvatzels, of de zaken zyn in ’t war, &c. Ook
zultge dit niet lochenen , dat het altyt voor iet

treffelyks en uitftekens gehouden is, datmen
van de Poëten geprezen wort om dies wille agte

Alexander Achilles voor gelukzalig, dat hem
Homerus tot pryzer te beurt was gevallen ; en

Scipio den Afrikaner , wilde dat den Poëet

Ennius hem in den oorlog volgde
:
ja, dat het

gebeente van Ennius by hem in zyn graft geleit

wierde •, niet alleen hierom , om dat hy van den
overwonnen Hannibal gezongen hadde, maar

na myn vermoeden
,
om deze navolgende woor-

den : is d’eetügfle die met den vyant tp te houden ,

enze za^weder cp zifnfiel gebragt heeft. Virgilius

den Prins der Poëten, als hy Priaams pragt, ryk-

dom-
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dommen en vervallen Koninkryk te kennen wil

geven liet’er zig mede genoegen , alleenlyk de-

ze woorden gezeit te hebben : Na dat de zaken

en *t tijk van Afte , &c. en daar by Marcel pl uim-
ilrykt : Deze zal de Roomfcbe zaalo 8tc. Horatius,

een meer als gemene goede meefter van dc

ilaatkundige voorzigtigheit , is zo zeer van lief-

de tot het woort zaak ingenomen geweeft , dat

hy ’t zelve in twe regels tot drie reizen toe her-

haalt.

Nergens gedenkt hy zo dikwils aan zyn Li-

dic , nergens aan Chloës , nergens aan Pirrhe

,

als aan het woort zaak. En al van te voren ,
eer

dat ik zelfhet eens gemerkt hebbe, heeft een ze-

ker perzoon, die meer als gemeen vlytig is,aan-

geteikent dat het woort zaak hondert en fes-en-

zeftig maal in Horatius te vinden is. Livius,

Zullende dat groot werk beginnen , zeit , dat

het de moeite wel dubbelt waart zal wezen , in-

dien hy van de zaken , die de Romeinen bedre-

ven hebben , fpreekt. Enjuftinus, dieTrogus
denhiftoryfchryver ingetrokken heeft, vangt

zyn hiftory van 't begin der zaken. Ariftopha-

nes , die zyns gelyken in de Griekze blyfpelen te

maken niet gehad heeft, zullende zyn Plutus be-

ginnen, roept aldus tot Jupiter en al de Goden :

,

O Jupiter en Goden , wat is het een moeielyke

zaak.

Maar latenwe het woort overflaan,en de zaak

zelfaantallen. Zonder zaak verflaauwen en gaan

te niet alle kunftenen wetenfehappen. Want
neemtge het koper en hout weg , zo zultge de

gehele geelgietery en beelthouvvery weg ne-

men*
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menj neemtge het doek , daar men op fchildert,

ofverruwe weg , zo is de gehele fchilderkunft te

nietj en op de zelve wyze , zo gy zaak weg
neemt , zo is den Philofoof uit de werelt. Want

de gantfche Wysgeerte is in de zaak doende,en

door dit kenteken wortzevande werktuiglyke

kunften als d’Redekavelinge, Letterkunft , Rc-
derykkunft onderfcheiden,om dat de werktuig-

lyke kunften met de woorden en twede kennif-

fen altyd bezig zyn, maar de Wysgeerte in de

zaak doende is. d’Eene Veltoverfte by de Ro-
mainen , om dat hy Afrika ingenomen hadde , is

den Afrikaner geheten , d’ander om dat hy Da-
cie verovert hadde,den Dacierj d’derde, om dat

hy Afie vermeeftert hadde,den Afiaan } de vier-

de, om dat hy Numantie ingekregen hadde,

den Numantianer. De Wysgerigen hebben zig

van de zaak zakelyke Wysgerigen laten noe-

men , en zig alzo door de zaak van de namelyke
Wysgerigen onderfcheiden eveneens gelyk

wy de Grieken van de Romainen door de man-
tel en tabbaart onderfcheiden. En ik bid u ,

zeg

my toch, wie is het, die de kleuren in fchynely-

ke en zakelyke, ofteopregte kleuren onder-

fcheiden heeft ? ’t Is den natuurkundiger. W ie

is het die het gehele wezent in een zakelyk en
vernufts wezent gedeilt heeft ?den overnatuur-

kundiger. W ie is het die alleen de zaak d’eerfte

wysgeerte onderwerpt ? den overnatuurkundi-
ger. Wie is het die t’ailes onderfcheiden heeft,

en d’onderfcheidinge zelf in een zakelyke en re-

dens onderfcheidinge gedeilt heeft? de zelve.

Wie is het, diezeit, dat zommige zaken alge-

meen
"



izó CaspervanBaerles
meen

, en zommige byzonder zyn ? den redeka-
velaar. Wie is het die ftark dryft

, dat de zaken
overal een en dezelve zyn : dac d’cene verdelin-

ge namelyk , en d’andere zakelyk is , als ook dat

de wetenfehap alleen in zaken doende is? den re-

dekavelaar. Van den zigtkundenaar zultge ho-
ren , dat bywylen de zaken anders verfchyncn

,

aHTe innerdaat zyn: van den ftarrekyker, dat

zommige zaken kunnen voorzeit worden , an-

dere niet. Daar en boven wort het gehele recht

niet in perzonen ,
dingtalen , en zaken onder-

fchciden ? En dat meer is , indienge de zaak niet

ftelt , zo is het pleitftuk tegens de zaak om een

lugje,die wy nogtans veel nuttiger agten,als het

pleitftuk ofdingtaal, dat tegens de perfoon is.

En wat is de Heclkunft anders,als een weten-
fehap van natuurlyke , onnatuurlyke , en tegen-

natuurlyke zaken ? als een Redenaar in het be-

toogzame geflagt bezig is,zo pryft hy niet alleen

de perzonen, maar ook de zaken : een Redekun-
denaar kan des deugts middelmatigheit nogte

onderfcheit van de deilende en wiflelende ge-

regtigheit zonder zaak niet uitleggen, waar van
d’eerfte de middelmatigheit van de perzoon,het

twede van de zaak in agt neemt. En wat lof

zoude Vegetius ook nagaan, indien hy van de

zaken, die den oorlog bezeffen, niet gefchreven

haddePEn waarom behoefdemen Modeftus ook
te pryzen,indien hy niet van de woorden, die de

krygszaken 'aangaan
,
gefchreven hadde ? Pryft

men hierom Varro ook niet, om dat hy zyn

fchriftcn van de lamzaak de nakomelingen nage-

laten heeft ? indienge de Godsgeleerden van de
" zaak-
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zaak ontbloot , hoe zullenze het onderfcheit der

pcrzonen onder elkandercn , ofhet onderfcheit

der perzonen van ’t wezen uitleggen ? Een bly-

ipel en gedigt is geen duit waart , indien zo wel
in de woorden als zaken geen aangename zwier,

en doordringende kragt is. En by aldien die

Princen,wiens heerichappye wyt en zyt zig uit-

ftrekt , voor heerlyker geagt worden , als ande-
re Princen, zo zal ook zaak onder het getal van
van d’allerheerlykite Princen wezen j dewylze
verre de palen te buiten gaat , binnen de welke
zig de loop der Zonne hout. De uitterfte gren-
zen van de Roomfche heerfchappye zyn de Re-
vieren de Donau en Eufraat gewecif.Alexander
de groot is met zyn krygsheir over de revier In-

dus getrokken. Nog verder is Bacchus geweeft.

Maar wy Hollanders zyn verder over de revier

Indus getrokken, als den revier Indus van hier

is. Wy zyn tot in de {kapkamer van den dage-
raat doorgeboorc , en de Zon , die zig in den O-
ceaan in ’t weften dompelt dat hetzitfr, gevolgt
zynde , ryzen met den ondergang der zonne op.
Maar zaak bezit en begrypt alle lantsdouwen,
alle zeen, onder mevrou de zaak ftaan de tegen-
overwoonders, de zuyt-om woonders, de tegen-
voetelingen

, d’evenzybefchaduwdcn , de ron-
rombefchaduwden , de twezytbefchaduwden.
Geen ding is zo flegt en gering onder de Zon

te vinden , dat geen zaak is , niet is zo groot en
voortreffelyk in de werelt , dat zig fchaamt om
onder de zaken gerekent te worden. Als Phi-
lippus Macedo zig Jupyns zoon wildelaten noe-
men) zo was hyalevcnwel de zaken onderwor-

pen
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pen.Die zig beroemt,dat hy over Alie en Afrika

de heerfchappye voert,gebiedt maar over bloo-

te zaken. Als een Romain na het Hooggezag-
hebberfchop , Burgermeeftersfchop , Schouts-
ichop ftaat,zo verzoekt hy aan de Burgery flegts

om een bloote zaak. De Veltoverften , die lie-

ver fterven willen ,
als datze van iemant in orden

gebrogt worden , willen gewillig en geerne on-

der de orden der zaken ftaan. Ten opzigtvan
de zaak, zyn de fcepters en fpaden , Burgermee-
fter en Burger, Soldaat en Overfte , Knegten
Heer, even hoog. Want voorzo veel als het

zaken zyn , kont gy den eene niet lager Hellen

,

als den ander, nogte den eene niet hoger,als den
ander. Door de zaak zyn wy met d’Engelen

makkers, dewyl zowelzy, als wy aan de zaak

deelagtig zyn. De zaak roept een ontelbaar ge-

tal van zelfftandigheden en byvallen onder haar

vendels , en indienze maar een vinper breet daar

van afwyken,zo ftaanze op’t kantje van de floot,

met de doot en ondergang op de lippen. Als wy
degeflagt-bomen van Koningen en Princenna

rekenen
,
zo ftaan wy verwondert over de groo-

tery der nakomelingen. d’Eene brengt d’oor-

fprong van zyn geflagt op iEneas , d’ander op

Antenor.Maar zelfs deze autheuren van dit volk

komen van een zaak. Van de zaak zyn d’Aiaci-

den , Atriden ,
Heracliden

,
Pelopiden ,

Aflara-

ken, Cecropen , Prometheufen , en Japeten , al-

temaal mannen van ’s werelts eerfte inwoon-

ders, voortgekomen. Zelfjupiter, fchoonhy

der Goden en menfchen zaken beftiert , bekent

nog boven zig zelven een zaak,om dat hy zo wel
een
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een zaak is als.wy.Invoegen dat ik ftom van ver-

wonderinge fta over de ftout- en koenheit van

den digter Horatius,die,defe beftierfter faak ver-

werpende, aldus heeft durven zingen, ikjoe mijn

leftydatik^als meefier over de z.aken fta,en niet de z.aken

over mji.Dit is ook al wat meer als gemeen, dat de

faak,die in de fcholen het wefent genoemt wort,

fo verre vande linnen en byfondere dingen afleit.

Dewylze alleen maar door het verftant kan be-

grepen worden. Zulx dat gelyk de werkinge van

’t verftant goddelyker en zuiverder is,als de wer-

kingen van de uitterlyke zinnen, zo ook de afge-

trokke betragtingen van zaak waardiger zyn,als

de betragtinge van al die dingen,die door de aart-

fche en grove werktuigen van’t lichaam gevat en

begrepen worden. En gelyk wy gemeenlyk de

Jekkernyen,die van Afrika,of Indie komen,hoog

I
agten

,
en over dingen

,
die verre hier van daan

leggen ons verwonderen , en de zelve groote eer

aandoen j alzo word ik ook, 'k weet niet wat
Godvrugtigheit,tot verwondering over de zaak

verrukt : die zo verre van Peter en Poulus af-

leit, datmen niet als by de Pratdicamentaal trap,

I by dewelke men langs den menfeh, dier, levent,

lighaam en zelfftandigheit opkiimt ,
op de hoge

tempel van de heilige zaak komen kan. Ook kan
iemant met reden niet opwerpen, dat zaak hier-

om het ailerellendigfte is, omdatze, dewylze
vormloos is, van de gemene geftalten , die in de
natuur zyn , meer als gemeen verre afis

,
even-

;

eens als ofze op ’t eilant Pathmon in de middel -

lantfche zee gelegen j of Thule het uitterfte (zo

d’ouden meenden) eilant in de Noortzee, ver-

I ban
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bannen v/as. Maar hier door is de zaak zo veel tc

gelukkiger, om datze na by de geeftelyke en

eenvoudige aart der Engelen komt, nogte die

fpyzen van doen heeft, die een volder ofdoöt-

graver van noden heeft. Want zaak van de vor-

men der gedaanten door ’t verftant bevryten

afgetrokken zynde, wort nogte gehouwen als

een Heen, nogte geklopt als yzer, nogte gebrant

als hout,nogte gekookt als een fnoek, nogte het

wentelt zig niet in de flyk om als een zog , nog-

te het hygt n'iet na zyn adem als een os. Zaak ,

indien gy dezelve in’t algemein beziet,wort niet

befchaamt , om datze geen maagt is ook quelt

haar de ftaatzugt niet om datze geen zaak als

haar zelven van doen heeft : zy is niet misgun*

llig; om datze geen pottebakker is, zy is niet

droevig , want zy heeft geen gevoele , zy kermt

niet, dewylze geen hartzeer heeft. Eindelyk zy

zondigt ook niet, want zy Haat onder geen wet-

ten ,
nogte kent dezelven niet. Hier uit gaat nu

overwegen, wat al quaat, jammer, en ellende dit

leven onderworpen is ? in wat groot gevaar wy
onze tyt overbrengen ,

en gy zult bevinden van

wat groote en menigerlei qualen en ongelukken

d’opperlle en algemeine zaak, die hemel nog
aarde raakt , verloft is.

En alhoewel de zaak geenfins van d'uitterly-

ke zinnen kan gevat worden , zo ifler nogtans

niet bekender , nogte klaarder ,
als zaak

,
geen

ding is’er dat zig eerder aan ’s menfchen verrtant

vertoont om bekent te worden. Wysmy een

twejaiig kint ,
dat naulix den doop ontfangen

heeft. Dit kint zal niet weten * wat een menich,
ap-
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1

appel
, ofte kars is. Maar terftont zal het verne-

men ’t onderfcheit van een wezent, en geen we-

zent , van een zaak , ofgeen zaak. Kyk vaii ver-

re,en tuur met het lcherp van uwe ogen op ’t ge-

ne dat verre van uw ftaat, gy zult eerder gewaar
worden dat het een menfch is als dat het Socra-

tes is, eerder dat het een dier, als menfch isj eer-

der dat het een levent lighaam en zelfftandig-

heit is, als een dier, maar nog eerder zult gy ver-

nemen dat het een zaak ot wezent is. Weshalve,
volgens bykans degemeinc toeftemminge der

Philofophen , is de zaak het eerfte dat verilaan

,

en het eerfte dat bekent wort , en hierom myns
oordeels, hebben Plato, Ariftophanes, Luciaan,

zaak voor een fpreekwoort gebruikt. Want zo

dikwils als aan de klaarheit van de zaak getwyf-
felt wort,zo zeggenze,de zaak zal het uitwyzen,

de zaak zelve roept het met luider keel : de zaak

leert het, de zaak zeit het zelve, Waaragtig-
heit , openhartigheit, eenvoudigheit

,
opregtig-

heit, zyn al van de voornaamfte deugden. De-
wyl niet meerder tegens de regte reden ftryt,

dan zig als een vroom man te gelaten , en inner-

daat een fchelm te zyn. Homeer haat een vein-

zaart, die anders met de tonge fpreekt, als hy
met het harte meent, erger dan de helle zelf.

Maar de zaak fchuift het bedrog van de ge-

veinftheit weg, zy haat de geveinftheit als de
I peft,en hanthaaft d’openhartigheit en waarach-
tigheit meer als gemeen Indien men vrientfehap

houden moet zo moetmen met de zaak en daat

,

en niet met woorden een vrient zyn. Indien een

kloekmoedig man tot voorftant van kerk en
I 2 huis
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huis vegten moet, dat zal niet met (hoeven en
opblazen gefchieden, maar met de zaak en daat.

Hy vervloektTantalus lekkernyen en der hove-

lingen gedienftige woorden zonder de zaak. En
indien men tegens de onwetenheit en dwalinge
op wil Haan', de zaak zelf verdryft de ligtigheit

der wane
,
en is niet te vrede met overred inge

,

maar volgt de zaak en niet de fchaduwe.Het zyn
-dEfopus honden,die na de fchimmen en beelden
der zaken gapen,en de zaak zelflaten varen.Van
Socrates en dEfchylus hebben wy gel eert, dat

een vroom man niet fchynt een vroom man te

wezen
, maar dat hy zodanig innerdaat is. Om

dat de middelmatigheit
, buiten de welke, nog'

te binnen de welke de geregtigheit niet belfaan

kan
, zelf in de zaken is. Invoegen dat ik het zot

gevoelen van de twyflfelende Philofophen uit-

lag, die Hark dryven , dat de zaken zodanig zyn,

gelykze voor d’ogen verfchynen , en agten dat

de waninge immers zo veel geit, als de zaak zel-

ve. Weshaiven zyn deze woorden van Teren-
tius in zyn Adelphus valfeh : zo het u aldaar in-

nerdaat niet fmart , maar zeker te veinzen is

menfchelyk. Redelyker fpreekt Cicero in zyn
Tufculaanfche vragen •, myn bedunkens,zeit hy,

moetmen op de zaak agting geven , en niet op
de woorden. Want de bloote en enkele waar-
heit van de zaak heeft haar prikkelen,waar door
wy veel meerder bewogen worden,als door veel

getiers en geraas van woorden. Als Polyxenus ,

voorlezer in de Redekavelinge , tot Dionyfius
de Jonge gezeit hadde ,

op zyn redenkavclaars >

Ik zal u de mont met woorden Hoppen , ’k zeg

met



Oratie van de zaak^ ofzakelijke we^ent, 155
met woorden, maar ik, antvvoorde hy, zal u met
de zaken zelfs wederleggen. Maar ik hadde by-

kans vergeten om van demagt enkragtender
zaken te fpreken. Gy hebt wel eerwaarde toe-

hoorders gehoort,hoe dat de Hakte van het Ro-
mainfche krygsheir meeft in de eerfte flagorde

der fpietsdragers , die het puik en bloem der

jeugt was , beftont : maar dat het zelve nog on-
gelyk meer kragt en gewelt konde te weeg
brengen in de flagorde der Princen , en daar de
bejaarde fchiltdragers haarplaats hadden. Maar
als deze verflagen waren , en de zaak tot de ge-
mene zoldaten gekomen waren , dan hiefeinde-

lyk het gevegt weder felder als oit te vooren
aan, dan wiert’er d’uitterfte proeve gedaan, en
d’overwonnen kregen weder moet in ’t lyf. Der-
halve als het krygszaak is , zo voertze den over-

winnaar en veltoverfte na het Capitool. Als zaak
in blyfpelen bezig is ,

dan helpze de Roomfche
ruiters en voetknegten aan ’t lachen. Wanneer
zaak met treurfpelen doende is,dan toontze niet

als toorn en gramfchap,en het aanzigt vermomt
hebbende tiert en raaft als uitzinnig. Dit is een
overzeker bewysteken van haar overgrootc
magt

,
dat groote zaken door kleine zaken kon-

nen geholpen worden. Datwe hoog oflaagzyn,
na dat de zaken uitvallen j volgens Terentius
zeggen .Ook doet de zaak de wellprekentheit fo

groote dienft,dat die gene,die zodanige zaak,die

zyn kragten niet te boven gaat,uitkieft,noit om
ïvelfprekentheit

, nogte nette ordre
, zal verle-

den Haan. Hierom dede Epaminondas een The-
mnfche veltoverfte

, verwezen zynde omont-
I 3 halft
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haill tc worden , zyn verontfchuldinge met wei-

nig woorden , loochenende dat hy beter woor-
den hadde , ais zyn zaken waren. En de Grieken
zeiden, dat Demofthenes wel de opperite Re-
denaar was, maar dat Phocions woorden veel

meerder kragt hadden , en nergens anders om

,

als dat Phocion de waarhcic fprak, en ’t geen tot

de zaak diende , en te pas quam, daar Demollhe-
nes veel dingen door de vingeren zag,om ’t volk

na de mont te zien.’t Geen d’oorzaak geweeft is,

dat Demofthenes alleen maar Phocion gevreeifc

heeft , en al d’andere veragte. De geleerde heb-
ben ook altyt van zodanig gevoelen geweeft,dat

de zaak zelve veel meer kragts hadde,om iemant
te bewegen en te overreden , als een oratie. Als

Heraclites van de burgers gebeden wiert,dat hy
toch het volk tot eendragtigheit wilde verma-
nen, zo klom hy op hetgeftoelte, goot een

kroes vol water,mengde daar meel onder,dronk
het in, en gink terftont weder weg. Namelyk
met de daatfprekende , en lerende, dat oproer

uit overdaat engulzigheitontftaat. Scylarus,

Koning derSchyten, willende zyn zoonen tot

eendragtigheit vermanen , toonde hen eerft een

zamengebonde, daarna eenlosgemaaktcrys-
bos, met de zaak kragtiger betonende , als met
woorden , dat hunne magt overwinnaar zoude
wezen, zo zy eendragtig onder malkanderen
bleven $ maar dat door oneenigheit ider in ’t by-

zonder ligtelyk zoude konnen overwonnen
worden. Heeft niet Sertorius , als hv de Portu-

gezen paarden voor ogen ftelde
,
overredinge te

weeg gebragt, ’t geen hy door de welfprekent-
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heit niet konde te weeg brengen.Waarom heeft

Lykurgus op een zeker tyt twe honden, een die

totdejagt, en een die altyt in huisgehouden

was,voor ’t volk ten toon gefteltPWaarom heeft

Tarquinius aan zyn zoon, die door een bode

Tarquinius liet vragen ,
wat hy met de Gabien

doen zoude,niet het minrte woort tot antwoort

gegeven
,
maar alleenlyk de uitfleekenfte kop-

pen van de heulen afgeflagen. Namelykopdat-
ze altemaal met exempels wilden betonen , dat

de welfprekentheit zwakker is, als de zaken

zelfs. Daarenboven , dewyl het zeker gaat , dat

d’eene menfeh met die , d’ander met deze zaken

vermaakt wort, zo luit my de zaak langs al de

trappen van ’s menfehen leven om te leiden.

Maar op twederlei wetten. D’eerfte is, datge

met denkt dat iemant van my aangeroert wort,

daar niet een dit of dat op te zeggen valt. De
twede wet is,datge de gedagten niet hebt,dat’er

iet tegens, of voorde zaak van mygefproken
zal worden, dat Horatius niet als voor heene

gefproken heeft. Want zo wel het goede, als

hetquade fortuin heeft met de zaken te doen,
’t zy dat de zaken voor oftegen de wint lopen

,

of zo tuflehen beide heen floeren. In tegenfpoe-

dige zaken moeten wy manhaftig en moedig
zyn, en nietbefwyken, maar de moet dapper
lchrap zetten. In voorfpoedige zaken, en als

’t alles voor de wint gaat , zo moetmen de harts-

tochten betomen, en de zinnen van al te over-

grooten blytfchap matigen
,
maar als de zaken

tuflehen hangen en wurgen ftaan
,
zo is het be-

ter onzydig te wezen als met Antonius en Kato
I 4 par-
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party te kiezen. Kaizers,Koningen,en Princen,

die alty t hun magt en mogentheden koeken gro-

ter en grooter te maken,willen dikwils liever de

zaak tot in de gront toe bederven en t’effens

’t nootlot van hun en hunne onderdanen op de

fchop zetten ,
als die hoogdravende geeft,waar

doorze zo opgeblazen worden
,

in te toornen,

’t Volk, als fortuin den voet dwars zet, roept de

Goden aan dieze kent en niet kent. Dan rotten

d’oproerige geeften, die niet liever zien , als dat

het gemeene befte overhoop leit , te zamen , en
de Allobrox is trouweloos in de nieuwe zaken.

De Gezanten zullende van groote zaken een

oratie doen , worden buiten ’s lants gezonden

,

ofhet is om te liegen , ter oorzake van ’t gemee-
ne befte, dat durf ik zo ftout niet uitzeggen. De
zoldaat die een godlooze verachter is van de

Goddelyke zaak en Godsdienft , verfchoont

kerk nochte altaar, eerbare dogters , nochte gz-

getroude vrouwen, [ndien de Priefters en Godt-
geleerden , met meerder aandagt tot God ,

een

onderfcheit tuflehen de zaken en manieren van
zaken maakten

,
en hier over zo hartnekkig niet

harrewarden, het zoude veel beter met de zaken
der Chriftenen ftaan.Het is een onregtvaardige

regter, en hy is geen duit waart, die zig met ge-

fchenken, giften en gaven laat bekoren.d’Advo-
caten houden geerne de zaak die in ’t regt leit,

zo wat dragende,en als zy de pleit verloren heb-
ben

, en de befchuttelingen de zaken , zo eif-

fchen zy niet te min hun loon , al zoudenze het

ook hier voor maar trekken , omdatzeeen be-

fchaamt aanzigt gehaalt hebben. Als d’Artzen

een



Oratie van de zaak , ofzakelijke wezent. 1 37
ecri kranke van de kroorts geholpen hebben , zo

makenze hun zaak, die zo wel afgelopen is,God
en al de werelt bekent , maar als zy met al te

overgrootezuiveringe, de ziel uit het lichaam

gezuivert hebben, zo bedekkenzede zaak met
de zwarte aarde en zarken. Paracelfus, en de na-

volgers van Paracelfus, als zy de kranken, die el-

lendige en arme harten hun verwingen,uittrek-

zels, zouten,meefterfchappen, glaflen,Koning-

kens ingeven, zo zoekenze een korte wegen
middel , om zig zelven rykte maken, en de zie-

ken met’er haalt in ’t graft te helpen. Zommige
koopluiden winnen in hun zaken ofgoederen

met woeker , bezwaren hun zaken ofgoederen

met geit op renten te nemen ,
en allTe tot de hals

toe in de fchult (teken , zo peizenze nagt en dag
door wat kunftendatze hun verloren zaken en
goederen weder kunnen gewinnen. De Make-
laars verzorgen andermans zaken , dewylze dik-

wils hun eigen quyt geraakt zyn. Een iantman
verftaat zig ook op zyne kunlten,om zyne zaken

ofgoederen te vermeerderen. De liltige fchaap-

harder gaat langzaam ,
als het regent , op dat de

fchapen zo veel te meerder melk krygen door de
regen , miflchien om dat de dunne melk en die

halfwater is de burger minder fchadc doet.Een
misgunftige

, als hy ziet dat een ander mans za-

ken voorfpoedig aflopen,zo vergaat hy van mis-

gun ft, als fneeuw voor de zon op ’t velt. Een
Luiaart roept, dat dat de befte zaak is, diemen
erft en niet met de handen wint. Maar hoe zot-

achtig en belacchelyk zyn de zaken der min-
naars

, deze verkoopt zyn vryheit om een luttel

ï y hu-
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huwelyx goet. Een ander trout een out wyf,om
dat hy zo veel te eerder leert hoeften. Een ander
quelt dejaloersheit en fteekt altyt vol vrees , dat

jupitereens weder een Zwaan wort, dat is te

zeggen, dat een ander zyn wyfafzoent. Dees
Holt op zyn landeryen en akkers , die een veugel
in geen dag , wel te verftaan,alfle val! gebonden
is , overvliegen zoude. Daar zyn’er die meinen
datze een godvrugtige zaak doen, indienze ,'als

hun Stiefmoeder doot is
,
met een roumantel de

blytfchap bedekken, men vint luiden, die inner-

daat willen voor fchatryk gaan , fchoon datze
t’huis niet te byten, ofte te brpken hebben. Een
doorbrenger verquift zyn vaders zaken en goet

,

en als ’t hammetje gekloven is , zo is Ooft-Indie
zyn voorlant

, om de deugt , die hy van zyn ou-
ders t’huis niet heeft willen leren , van de peper
en kruitnagelen te leren. Een gierigaart fnapt

en kakelt op de hoeken van de ft raten , om een
klein gewin. En terwyl hy altyt bezig is, om
zyn zaken te vermeerderen , zo wort hy van de
zaken overrompelt. Maar een fpaarzame gaat
beter te werk

, die van een groote hoop neemt

,

zo veel als’er tot de zaak van noden is
,
en ge-

denkt zyn gewonne goederen wel te gebruiken.
Die op een andermans avont en middagmaal
flamr,en t’huis niet t’eeten nog te breken heeft,

Helt zich vrolyk aan,als de zaken wel Haan.Maar
die kok is niet by zyn zinnen ,

die in een eenige

zaak zyne zorge belleed , en ,
terwyl hy de ge-

breken van de wyn betert,zorgeloos is met wat
zaus hy de vifch begiet. d’Oude luiden, die

kragteloos van lighaam en harten zyn ,
verrich-

ten
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ten alle zaken flaaulyk en vreesachtig dejonge

luiden vierig en itoutelyk. De nagt en maan be-

gunltigen trouwelyk de zaken van hoeren en

boeven. Den dief, ftraatfchender , vaderlants-

bederver,gekbefnoeyer , en al die van zaken

met onregt vei kregen leven , in wat vertwyffe-

linge van zaken zynze ,
alfle na de galg klimmen

moeten ? Maar d’eer en ifaatzugtigen , na datze

de tekenen en wapenen van hun edeldom
, die

door Ncachs zuntvloet weg gefpoelt waren,op
de bergen van Hyrcanie of Armenië gevonden
hebben,zyn zo hovaardig, fchoon datze niet een

duit in de werelt hebben , dat’er geen aanhou-

den is. Geleerde Hiftoryfchryvers willen liever

zaken die gefchiet zyn, en de NaiToufche oorlo-

gen
, als wisjes en wasjes , befchryven, en een

lage ftyl van fchryven gebruiken. Degeheim-
fchryvers hebben grootc en nieuwe dingen van
de gemene zaak te fchryven. Hierom bidden zy

Horatius dat hy morgen wil wederkeren, op
datze het groot geheim openbaren. Maar die

gene, die met de weekze nieuwe tydingen of

kouranten
, en Merkurien vermaakt en gemeffc

wort, en door dezelven vet wort, gelyk de Cha-
meleon vandelugt

,
ilrooit oude wyfs praatjes

uit en wil liever honger lyden, often twe uuren
eten,als geen logens te weten.Wat doen die ge-
ne verloren arbeit , die zig op d’oeffeninge der

letteren leggen, en zig liever willen in de woor-
den oeffenen,rf« arbeit daargeen vrugt van kpmt,als

inde zaken zelf* daarze nogtahs beter doen zou-
den , indienze zierlyke woorden by de zaken, en
gewigtige zaken by de woorden voegden. Hoe

beu-
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beufelen de treurtoneel fpeelders,en hoe fchant-

vlekkenze de zaak en cieraat van een treurdigt

,

wanneerze kinderen voor ’t volk om ’t leven

brengen,en na datze met groot getier den rafen-

de Ajax vertoont hebben , zo voerenze de zelve

Ipeelders weder op het toneel , om een licht ge-

dans te doen.De fchimpdichters,om datfe de za-

ken van den onverwinbare Caefar niet durven

ophalemfo befchimpenfe de menfchelyke laken,

en zetten hun werk ofonbehoorlijk hoog op,of

ilellen zodanige vaarzen tezamen, dieniet om
3
t lyfhebben.Maar niemand doet aan de wereld

nuttiger zaak ,
als een Criticus of oordeelder

,

wanneer hy merkt, dat by Homeer een eenig

vaars te vinden is , waar in al de deelen van - een

Oratie begrepen zyn: dat d’eerfte woorden van

Livius hiflory uit een halve vaars beftaatjdatTa-

citus zyn jaartytboeken van zodanig een vaars

begint,als de heldendigters gebruiken,namelyk,

die uit zes voeten beftaat. Dat Vallerius Flaccus

hier in eenmiflag begaan heeft, dat hy in het

eerfle vaarsken van zyn Argonauticos ,
een dub-

belzin geftelt heeft. En met deze verzierzels is

hy alzo zeer vermaakt, als ol hyaap Koning
Ferdinandus Weftindien ontdekt had. Immers

zo hoogmoedig en hoogdravent zyn de Reden-
kavelaars , die met een of twee drogreden voor-

zien zynde,met elk een van allerlei zaken durven

difputeren. Maar een vroom en wys man hangt

zyn zinnen zo zeer niet aan een nietteloze en ge-

ringen zaak , en als hy zyn vee , bed , en bulfter

,

goud en zilver milt,zo blyft hy alevenwel vroom

van gemoet, en hy troolt zich met deze fpreuk

:



Oratie van de naak , ofzakelijke wezent. 141

Het ent ts de dood. En by aldien het uw luft tot de

Poëten te komen ,
met verwonderinge zultge

toehoren waar heen ik de zaak al brengen zal.

Heel anders fpreekt Perfius van de zaken , en

heel anders Virgilius. Perfius barft aldus uit:

ê wat een grooteydelheit is in ’s menfcben zaken en doen.

Virgilius zingt, dat Jupiter overal is. Van hoe-

danige zaken, Toehoorders, zingt Maro, als hy

zeit dat AEneas en Dido in een zelve fpelonk ge-

komen zyn. Van wat heerlyke zaak fpreekt hy,

als hy d’Italiaanfche zaken , op ’t fchilt van den

Trojaanfche overfte .Eneas gegraveert , ver-

haalt. Hoe weet deze Virgilius over al de woor-

den op de zaken te pafien , ’t zy dat hyTityr, of

Apollo , of Turnus al fprekende invoert. Hoe
dertei is Ovidius ,

als hy van de minnezaken

zingt. Wat een zwier hebben , en hoe zoet loo-

pen de treurgedigten van Propertius, alwaar

Cupido na de Griekze manier de treurgedigten

met woorden, die uit veel lettergrepen beftaan,

befluit. Hoe fchamperig is Martiaal, als hy zeit,

dat een overfpeelfter een zaak is , die üllus aan-

gaat. Hoe fpreekt Claudianus de grondige

waarheit , als hy loochent , dat d'onregtveerdi-

gen tot de hooglte trap der zaken oit gekomen
zyn

, maar datze hierom verhoogt worden , op
datze zo veel te harder en zwaarder nedervallen.

Hoe zoude die zelve Claudianus zich ovei al ge-

lyk zyn, indien hem geen zaken en ftoffe te kort
fchoot. Dit heeft geen Poëet , als Claudianus ,

te weten
, dat hy nergens meerder uitfteekt en

hoogdravender is, als daar hy van gene zaken
fpreekt

j gelyk daar hy van d’ontfchakinge van
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Proferpina fpreekt. De woorden van Statius

zyn hoogdravender als de zaken zelf. In Sileen

zyn de zaken van grooter gewigt als de woor-
den.Maar Seneka den treurdigter paft de woor-
den op de zaken. Lucrenus heeft van de natuur-
lyke zaken, met een zuivere en nette ftylge-

fchreven : En terwyl Perllus,van wien ik zo ter-

front gefpoken hebbe, van goede zaken fpreekt.

Zo fpuuwt hy vier en vlam uit
, en fpreekt bal-

ken aan tween. Juvenaal,als hy de zaken der Ro-
mainen over de hekel haalt ,

heeft dit onder an-

deren uitnement, dat weinige konnen zien wat
dat waaragtig enopregt goetin deze Poëet is.

Lukaan fchryft niet als een digter ,
maar als een

hiftoryfchryver
, en gaat dikwils te verre buiten

d’eige zaak. Indien de zaak op de klugtdichters

komt , Plautus d’aardigfte en geeftigfte van alle

klugtdigters handelt van de zaken, die de kneg-
ten aangaan,welfprekender, als van de zaken die

de krygs-knegten aangaan. Waar uit ik befluit,

dat hy in de bakkery,en niet in ’t leger moet ge-

leeft hebben.Terentius bekent dat hy zyn zaken

van den Poëet Menander gekregen heeft , maar
hy ontveinft het en zwygt’et ftil, dat hy die

Roomfche aartigheit
,
die tooneel cieraadje , en

dat doortrapte en doorflepe oordeel van Laelius

en Scipio gekregen heeft. Homerus ,
die in alle

zaken meer als gemeen ervaren is,en met als met
hoogwigtige zaken voor den dag komt, is d’eer-

ile geweeft, die de nakomelingen de bronnen

Van wysheit en alle zaken gewezen heeft. Calli-

machus heeft in rym van Goddelyke zaken ge-

fchreven. Theocritus van harders. Hefiodus van

lant-
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lantzaken. Ariftophanes van zaken die de treur

efiblyfpelen aangaan. Onder de Hidoryfchry-

vers 'munt Livius uit in overvloedigheit en ge-

wigtigheit van zakenjPolybius in outheitjTaci-

tus in nuttigheit , Suetoon in waaragtigheit j

Cit’far in klaarheit Saludius in kortheit } Floot*

in Póëetifche Ipitsvinnigheit j Curtius in duide-

lyke oratienjjudynin d’onkundigheit der Joot-

fche zaken. Plinius munt uit in , hoe wil ik zeg-

gen
j

in gelukkigheit of ongelukkigheit van te

liegen? Onder de Philofofen heeft Socrates,vol-

gens het orakel van Apollo,van d’alderwiide za-

ken gefproken; Plato van de GoddelijkftèjZeno

van dehoogwichtigde* Aridoteles van de waar-

achtigfte; Democritusvandevrolijklte > Hera-

clitus van de droevigdejDiogenes van d’aardig-

dej Epicletus van de heiligde, en in de naait

voorgaande eeuwen heeft van de zaken in’t alge-

meen gefchreven Thomas •, duider Scotus; on-

vervald Durandus; overvloedig Cardanusjfpits-

vindig Scaliger. Indien Hippocrates, prins der

Artzèn,wat meerder eeichreven hadde,het zou-

de met de zaken der Artzen al vry wat beter

daan. Indien Galeen van de vierde fïguer gefwe-

gen hadde , de geneeskond en der Artzen zaken

zouden evengoet zyn. Indien Diofcorides te-

genwoordig noch leefde, hy zoude dom van
verwondering daan , dat de kruidery zaak , of

kruitkunde,zo aangegroeit wassen voornement-
lijk zoude hy zig verwonderen,over zo veel dui-

zenderlei zoorten van tulpen ,
als ook over de

nood van Maldivie,die zo wonderlijke krachten
doet. Van Aëtius.Tralhanus, Avicenne, Rhafis,

wil
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wil ik niet eens {preken. Want, om de waarheid
te zeggen, dezefchrijvers heb ik noit gelezen.

Maar ik bid u met wat zaken bemoeien zich de
wiskundigen al niet, alsze difputeren ofde dip-

pen en drepen ook zaken zyn. Van wat vremde
en zeltzame zaak handelenze,wanneerze na vor-
fchen

,
hoe veel garde graintjens het firmament

van het aardrijk is, en weten ondertudchen zelfs

niet , hoe veel fchreden datze van de dood zyn.

Met wat groot gevaar Philofopherenze , alsze

dryven dat het aardrijk omgedraait word , en de
Zon dil daat , ’t geen nu al ouder de Roomfche
kettery gerekent word.En op datge niet meint»"

dat zaak de volken van Europe niet ter harten

gaat , zo moetge weten , dat de Franzoizen, on-

dertudchen datze andere V orden regens mal-

kanderen tot den oorlog ophitzen,hier door een
oorlog die op hen gemunt was, tfoorzichtelijk

van hun hals fchmven,en op zodanige wyze hun*
ne zaken vad maken. Dat cPEngelfche,die door
vrede, hoewelze hen benijt word, in rud en dil-

te zitten, zich weinig met buitenlandfche zaken

bekommeren. Dat de Spanjaarts hier de zaken,

die wel eertyts hen eigen toequamen, met kragt

engewelt weder eidchen, en elders zaken , die

hen niet toe komen , naar zich trekken. Dat de

Vereenigde Nederlanders , door de zaken dieze

op Zee verrichten,naar het exempel van de Ty-
riers , Grieken , en die van Carthago , hun heer-

.fchappy wyt en zyt verfpreiden. Dat de Hoog-
duitfche Princen in die daar det zaken zyn, dat-

ze, midden tudchende Kaizer, Fransman en

Sweet zittende , de wolffchynen by d’ooren te

hou-
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houden. DatdeSweetde behoudenis is vnn de

zaken in Duitslant, die zo jammerlijk toefton-

den. Dar’s Kaizers zaken heel ten achteren ge-

gaan zyrijzedert hy der Princen geldkiften heeft

begonnen aan te fpreken , en de kerkelyke goe-
deren weder te eiiTchen. Dat d’.Aartsbiflchop-

pen nu geloven
, dat de wiflëlvalligheid van alle

zaken niet hetgenoeglijkfte is:Datden Savoier,

die om Brabant dribbelt en twift, mifichicn aan

dit fpreekwoord gedenkt, Ell^ een gedenkt anti

7~ijn z.aken : Dat de Roomfche Paus de zaken van

Koningen en Princen, die onder zyn doel beho-

ren
, met zodanige voorzichtigheid weet te be-

llieren, datze Romen onbemoeit laten. Dat de
Venetianen de zaken , die hun voorouders , met
zo veel moeite en arbeid verkregen hebben

,

omzichtig en met maten befchermen: Dat de
Polen en Molcoviters al te lang om de Stad

Smolenke vechten, dewylze zich niet op de

krygs zaken verdaan..

Maar laten wy de menfehen voorby flaao, die

liever willen de blote beelden en fchaduwen der

zaken volgen, als de waarachtige zaken. Ik tree

weder over tot de zaak, die van d’overnatuur-

weet met driederlei gedaante verciert word.
Want zy noemtze nu een eenige,daan een waar-
achtige,dan een goede zaak. Alcibiadis Silenen

hadden twee verfcheiden aanzichten. Maar een
wezent heeft’er drie. Want al wat een zaak is *

dat is hier door , om dat het een zaak is , niet iet

anders,en daarom is het ook ondeilbaar,en maar
een. Op dat een menfeh een menfeh was, zo zyn
alle deflelfs delen en gehele natuur in een ge-
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pakt en gelaft. Zo is het ook met een boom

,

fteen, en paart, toegegaan. Enindienze fchei-

dinge van eenheit lyden,zo zullenze te niet gaan.

By Luciaan pocht die Pythagorifche haan , dat

hy maar een eenige haan zynde, alles geweeft
waar, namelyk: een Philofoof , man, vrouw,
koning, onderdaan, vifch,kikvorfch. Even-
eens zal ook een zaak, alffe in haar gedaante ver-

andert , nu een everzwyn , dan een vogel , nu
een fteen , en aliTe zal willen

, een boom wor-
den. De zelve zaak is ook het waaragtig j maar
watisloffelykeralsde waarheit. Een Speelder

komt op het tooneel geblanket ,
een Pluimftry-

ker ten hoof. Een ander kleurt zyn grys haar.

Een ander kaauwt de fpys met gekochte en ge-

maakte tanden. Een ander laat zyn hair in d’oo-

gen hangen , tot op de neus ,
op dat hy voor

fchaamteloos gehouden wort : Een ander laat

het hair van de kruin fcheren en bedekt het met
eenzyde, totfmaatvan de natuur. Alle zaken

zyn zodanig
,
gelykze God, ofde konft gemaakt

heeft. Invoegen dat deze woorden van Alcibi-

des met de waarheit niet fchynen over een te ko-

men. Namelyk, dat de wyn en de kinderende
de waarheit aan den dag brengen; Al dat een

wezent is, is waaragtig) en al dat waaragtig is, is

een wezent. Het trekt ook tot niemants gunft

of haat de gedaante van valfcheit aan,het zoekt

ook geen Princen , Paufen , Ryken , ofmagti-

gen na de mont te zien.Eindélyk al dat een zaak

is , dat is goet, en alle dat goet is een zaak. God,
den opper-bouwmeefter heeft niets gemaakt

,

dat niet ergens toe goet is , en van het een ofhet
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ander niet bemint wort.Wiezyn defc woorden,

die in het eerfle boek Mofes liaan , onbekent :

Godzag dat bet alles goet was. Weshalve is de zaak

des aangaande niet quaat , maar de beroovinge

van zaak is ’t quaat. En zo de beroovinge , iet

goets heeft , dat is altemaal van de zaak. En de-

ze goetheit verfpreitze zo wyt en zyt, datze niet

lyd dat het minlte gedeelte des werelts aan haar

gefchenk niet deelachtig is. Geen lant is zo

vnigtbaar, daar in alle dingen voortkomen. Op
d’eene plaats groeit ooft , op d’ander komt van

zelf gras voort. Pontus verfchaft beverynenj

't Molus gele Saffraan j Indien elpenbeen j Ara-

bie Wierook. Maar de zaak groeit en bloeit

altyt , dewyl’er niet ter weerelt is , ofhet is een

zaak. En om ’t kort en goet te m^jken i de zaak

bezit zodanige gelukzaligheit , ciatze , voor zo

veel alffe in God en d’Engelen is , van de fterf-

lykheit bevryt is. Het gewifle knaagt haar niet,

dewylze boven alles is. Zy wort niet verfchrikt

van de nagtgeellen,dewylze geellelyker en llof-

loozer is. Zy vreeft nochte hoopt niet , dewyl-
ze van plaats en tyt vry is. ’t Is tyt goetgunfli-

ge Toehoorders , dat ik ophoude van de zaak te

(preken. Want het dient niet , datmen van de
zaak, buiten de zaak, of boven de zaak, fpreekt.

Die onder u geit en goets genoeg hebben ,
wil-

len liever van het geklink der zaken in de beurs

horen, als in de Scholen. Die het wat zoberder
omkomt

, zullen niet een duit te ryker van deze
pryzinge der zaken , weder t'huis keren, ’t Is

Vaften-avont, en op Vaflen-avont van den Mof-
:ovietlche oorlog een oratie te doen , datflryt

K * mee
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met Bacchus wet en gewoonte. Voor ’t left,

’t geen ik fchier vergeten hadde , verzoek ik

vriendelyk van uw , datge toch deze verhande-

linge of oratie van de zaak,die tot niemants ach-

terhalinge, maar alleen oeffenings halvenge-

fchrevenis, ten beften opneemt. Want om de

waarheit te zeggen , het zyn altemaal onbillyke

en norfle Goden ,
die geduldelyk en met goede

oogen het fchaak-fpel aanzien, maar d’oeffenin-

gen der vrye kunften geen fpel nochte opfchor-

txnge toeftaan : maar laten deze gaden volgens

Martialis , latu en zachte keesjes kruit eten , zo

zullenze eerftdaags wel gezeggdyker wezen.
lb^hebbege^eït

DeKt Oratie it opgereit , shhyde htkfin van £Ovirnaummet aan*

fing te Uzery den 27- vJtn Lontnaant , in’tjaar .1634.

~ Op

ï

Een Oratie van de

Wonderheden des Menfchen Ziel.

1 Erwonder my niet zeer ,
beroemde

Wt, Toehoorders ,
dat gy in grooter ge-

tal,als wel gewoonlyk gefchiet,hier

‘op deze plaats, om my te hooren

t
?zamen gekomen zyt. Want ik hebbe udoor

groote beloften uitgenoodigt , te weten , dat ik

van wonderlyke dingen zoude fpreken, die gè-

lykze zonder de C roddelyke by ftant nier konnen

uitgevoert worden , alzo hebbenze ook een on-

gelooffelyke kracht om de harten der menfehen

tot op ’t hoogfte te doen verwonderen. De na-

tuur heeft ons een nieuwsgierig verftant, en
dat.
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dat,om al wat verborgen en zeltzaam is te door-

gronden zeer begeerig is ,
mede gedeelt. En

devvvl ons de walg ileekt van 't geen dat ons da-

gelyks voor oogen komt , zo fcheppen wy ons

vermaak alleenig in dat geene , dat ofte door de

nieuwigheit, ofte weerdigheit, ofte zeltzaam-

heit pryzens waardig is. Wanneer op de markt

een guichelaar een wonderlyke zaak,en die noit

voor dezen gezien of gehoon is gcweeft, in

’t werk Helt , namelyk een mes door zyn arm
fteekt , vergift onbefchadigt inneemt ,

met zyn
driehoofdige wormen by een tangetje om hoog
houdende pogt en zwetft : en een ander rook

en vier ten mont uitbraakt * en weder een ander

door wonderlyke gezwindigheit, en rapheit van

van handen , ’t volk d’oogen verblint * zo Haan
wy flom van verwondering mee de mont wyt
open , en twyffelen ofde Goden op het aartryk

gekomen
,
dan ofde menfchen Goden gewor-

den zyn. Als het bofch Dodone weêrgalmt en
fpreekt, een out wyfeen kint krygt , de beelden

kermen, de Zon zo root als bloet uitziet, de
boomen wandelen , de merry een Haas werpt

,

en in de wolken gewapende krygsheiren tegens

krygsheiren aanvallen* na zodanige fchouwfpe-
len, en daar zodanige dingen vertoont worden,
loopt out en jong , man en vrouw. Datmeeris
zommige Haat een verzierde fabel , en daar niet

een waar woort aan is, zoze flechts maar een
weinig wonderlyk en drollig fchynt te wezen

,

ongemeen wel aan. Want delooze enliftige

’s werelts kinderen weten wel, datmen door
’t vertellen en opdoffen van ongelooflykedin-

K 3
" gen
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gen prys en lof kan inleggen , en de Toehoor- .

ders , die anders doorgaan zouden , zo men haar

dingen die dagelyks voorvallen, voordroeg,met
mirakels de ooren (toppen moet. Noit heeft de

revier de Tiber meer Romainen by elkander

vergadert gezien ,
al toen Efculaap de Romain-

fche Gezanten in de gedaante van een Epidau-

rifche (lang uit Griekenlant na Romen gevoert

hadden.N oit heeft’er meer gewoel,noit drok’er

teTarentum op de (traten geweed, als toen

Archytes een houte duif, die inde lucht even-

eens als een levendige vloog, openbaarlyk ver-

toonde. Noit hebben d’Indianengrooter toe-

loop van volk gehad ,
als wanneer Appollonius

Thyanaeus van zelfs omloopende taffels,en gou-

de wynfchenkers, die de gaden de wyn om
fchonken, ten toon delde. N oit zyn d’inwoon-

dersvan Condantinopolcn meer door verwon-

deringe opgetogen geweed, als toen een kra-

mer of lantlooper een luis aan een goude keten

gebonden over al om leide. Hierom loopen wy
met vollen loop na vertoningen en (pullen,fnui-

felen natuurs geheimeniflen en verborgemhe-

den door en weder door * rapen de overblyfzels

der outheit zorgvuldig by malkanderen: zyn
nieuwsgierig om de zeden en kleding van onge-

bonde en woede menfchen te horen : luideren

fcherp toe als’er wonderwerken opgehaalt wor-
den , en verachten en dooten met de voet ,

din-

gen die ons dagelyks voor oogen komen. W esr

halve,orn nu eens mede voor een groote menig-
te van menfchen te fpreken , heb ik my op geen

gemene dingen willen leggen, nochte langs die

wech
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wech gaan ,
waar langs men dagelyks gaat.

’k Heb voorgenomen om van groote > onge-t

woonlyke, en dingen die meer als gemeen zyn,
te fpreken. In voegen dat het niet van noden is,

om bekommerlyk met een voorrede,uw om uw
goede gunft, en neerftig toehoren,te fmeken en

te bidden > dewyl my de nieuwigheit , waardig-

heit, en voortreflykheit van de zaak , daarwy
van fpreken , zulx lichtelyk zullen befchaffen.

Want ik zal van de wonderheden des menfehen
ziel , en van ’t gene , dat in ’t betrachten van de
zelve , ’t meefte te verwonderen is , als ook wat
in dezelve onoploflelyk is , en ’s menfehen ver-

ftant te boven gaat , fpreeken. Dit altemaal zal

ik uitkippen,en uw voor oogen ftellen. Ik weet
wel, hoe dat zommigen onder uw naApitius

aarden , en wat een lekkere tong datze in de
mont hebben. Want uw konnen niet als barm,
wilde varkens , buik-ipek, en oefters vermaken,
van dagelykze fpyze fteekt uw de walg,en van al

wat dageiykze en gemene fmaak heeft banket-
jens en lekkernyen moet’er opgedift zyn , en
oefterszo vers als zoete melk.Met zodanige fpy-

zèn moet ik uw walgende en laffe magen tot

myn gaftmaal ofverhaal van wonderheden lok-

ken. Hierom
, op datge bequame gaften zyt, zo

ftelt uit uwe gedachten de verwondering over
dingen

, die noch goet, noch loffelyk , noch uit-

nement,noch treffelyk zyn, nochte iets verwon-
derens waardig by zich hebben. Want als dc
zinnen met Hechte en geringe dingen bezich
zyn, zo konnenze zich tot geen groote dingen
begeven, nochte dezelve begrypen. Noehte ie-

K 4 mant
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mant zal iet, dat grooter als hy zelve is , konnen
verfïaan

, die heftig en vierig bemint en eert dat
gene

, dat geringer als hy zelfs is.

Twee gemene Haten zoude ik geerne zien

datge uw inbedde,en in uwe gedachten prente,
te weten een groote heinelfche, en die waarach-
tig algemeen is:en dan noch een ander die klein-

der is, namelyk een aartfche gemene ftaat, die

ons HerfFelyke menfchen te beurt gevallen is. In
d’eerHe aanfchouwen wy God , d’eenige auteur
van alle wonderdaden,en d’Engelen.In de twee-
de flaan wy onze oogen op den menfch , het an-
der wonderdaad des opperfte bouwmeeiler. En
hier door, na ’t gevoelen der Stoitiftenis, de
Wysgeerte in twee deden verdeelt: namelyk in

een hooger gedeelte, en in een lager : Het eerfte

bemoeit zich nergens mede als met God, en alle

ftofFeloze dingen
, als Engelen : het tweede be-

tracht den menfch, en,’t gene in den menfch het

Goddelykfte is, de Ziel. Wy hebben onlangs de

geheimeniiTen van de wysheid , die wat godde-
lyker is, na gefpeurt,en gevr.lagt wie den gehele
al gedicht en gebouwt heeft 5 uit wat ftofFe de
wereld bedaar , en wat dat eigentlyk God is

,
en

ofhy
,
gelyk Epicurus meint

,
zich alleenig met

zich zelven bemoeit,dan of hy ook op ons men-
fchen achting flaat,en voor de zelve zorg draagt:

als ook,of hy dagelyks noch iets maakt,dan ofhy
zich te vreden houd

,
dat hy eens voor al iets ge-

maakt heeft } 'of hy een gedeelte van de wereld
is, dan of hy de wereld zelve is, ofte dat hy noch
gedeelte noch wereld is j ofhy, ’tgeen hy ge-

maakt heeft,na zyn welgevallen veranderen kan,
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dan of by aan ’t nootlot gehouden en gebonden
is.En meer andere dingen die d’overnatuurweet

aangaan.Maar gekomen zynde tot het ander ge-

deelte der Wysgeerte , die van den menfeh han-

delt, zo bleef ik, als voor myn kop geflagen
, ftil

tot verftommens toe van verwondering ftaan

,

toen ik aan ’s menfehen ziel begon te denken,en
dezelve naaukeurig t’onderzoeken.En alhoewel
ik aangem^rkt heb, dat in ’t gebouw van ’s men-
fehen lichaam den geheelen al in ’t Ideen konfte-

lyk vertoont word, dat’etzynronten, ftarren,

hooftftoffen , bergwerken ,
gewaden , revieren,

wolken, blixems, en voorts meer andere deelen,

die met de natuur eenige gelykenifle hebben,
bezit: niettemin bleef ik verwondert, enblyf
noch verwondert ftaan, als ik ons zieltje,dat wy
in dit lichaamtje omdragen , vlytig en met ernft:

betracht. Het zy dan dat ik op des zelfs natuur,
oorfpronk,en maniere van voortelinge, myn ge-
dachten fla,ofop deftelfs werkingen en verrich-

tingen, die verfcheiden en menig in ’t getal zyn,

ofd’opperfte macht van te gebieden over ’t ver-

ftant en wille ernftigoverpeize. Zodikwils als

HomeerJupyn, en d’ander Goden vertoont
,
zo

bedekt hy de zelve met wolken en nevelen
, om

hier door te tonen , dat de Goddelyke glorye en
heerlykheid , de fterfrelyke menfehen niet kon-
nen begrypen noch doorgronden. Het zelve kan
men ook met waarheid van de ziel zeggen. En
hierom Apuleus , wanneer hy zijn ziel doet ver-

fchynen
, zo befchryft hy de zelve met rook en

miftomcingelt, en betrokken, zulx datze niet

gezien kan worden.Zommige zaken van diege-
K $ ne,



1^4 Caspir Van Bae&les
ne , die’er in de wereld te vinden zyn , weten en
verftaan zommige van zelfs , andere worden ge-
weten en verftaan. De ziel alleen op het aardryk
kent alles,uitgenomen zich zelven.De ziel is een
lichtjdie ’t alles doorlicht,maar voor zich zelven

ifteeen dikke duifternifle.Zy is een oog die alles

bezien kan,maar alsze haar zelven bezien wil, zo
ifle blind. De ziel is gelyk een hand,die alles wat
haar aanboort komt aanvat, uitgenomen haar
zelven. Zy leert andere alle ding, begrypt alles,

laat zich verluiden datze andere leeren wil al

wat’er te leeren is , en kent och arme , als het’er

op aan komt,haar zelven niet.In zoveel eeuwen
herrewaart is vlytig onderzocht, wat de ziel is.

De Chaldeen hebbender na gezocht , maar niet

gevonden. d’AEgiptenaars hebben haar hooft

daar over gebroken, maar niets uitgerecht. De
Grieken hebben in ’t onderzoeken van de ziel

veel arbeids befteet , maarzyn’er altyddom in

gebleven; en hebben noithet minftedaar van
konnen te weten krygen. d’Eene zeit datze een

zelfftandigheid is , d’ander ftrooit uit datze een
byval is. d’Eene wil hebben datze een lichaam,

d’ander datze een geeft is.Critias wil met kracht

en gewelt hebben datze bloed is, Dat loochent

Zeno en blyft’er op ftaan , datze niet anders als

vier is. Hippo fchreeuwt luitruchtig dat de ziel

water is. Maar Diogenes houd ftaande datze

lucht is. Heraclitus verftaat niet anders door de
ziel, als een damp. Pythagoras maakt’er een ge-

tal van. Democritus weet ook zyn ziertjes in de
ziel te vinden. Ariftoteles ftaat’er op , datze een

volmakinge of kracht is, die het lichaam leven
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geeft. Zommigen nemen het herte zelfs voor de

ziel aan, en hier door, zo zy zeggen, hebben

zommigen de naam van herteloos, kloekhartig,

flaphartig,eenhartig,ofeendrachtig.Dicearchus

laat het al te flecht leggen , en ftoot uit zyn

kruin,dat de ziel niet als een ydele en blote naam
is.Welk van deze gevoelen,behalven het laatfte,

dat bot uit vals is,juilt de waarheit treft,dat mag
den hemel weten.Welk dat wel het waarfchyn-

lykfteis, daar over is groot harrewarren onder

de geleerden. En dewyl elk van verfcheide ge-

voelen is,zo is het wel gelooflyk,dat niemand de

grondige en rechte waarheid weet. Zulx dat

God in zo groot een verfcheidentheid van ge-

voelen, d'uitftekentfte herfleneneen appel om
mede te fpeelen, fchijnt gegeven te hebben j op
dat alzo de ziel hen zo veel te wonderlyker zou-

de voorkomen , hoe de kennifle daarvan dieper

verborgen leit. Maar die het gezontfte oordeel

daar over gelproken hebben, noemen de zelve

met zulke wonderlyke en opgepronkte namen

,

datze in de zelve fchier verdwalen , en , bynade
waarheid zeggende , nochtans niet als valfcheid

voor brengen. Deze laten zich ontvallen, dat de
ziel God is , ofeen gedeelt je van de geeft Gods.
Want gelyk na hun zeggen,God in den gehelen

al, alzo leeft de ziel in ’t lichaam,en is daar over-

ftein, en voert over de zelve heerfchappye. En
gelyk God

,
die zelfs eeuwig en onfterftelijk is

,

5

t gebou des werelds, dat tenjongften dage ver-

gaan zal, beroert en beweegt : alzo beroert en
beweegt ook de ziele , die onfterffelykis, dit

brofle en uit klaiaart te zamen geftelde lichaam.

Den
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Den menfch, zeide Phavorinus , overtreft alles,

wat op den gehelen aartbodem te vinden is , in

waardigheid* en de ziele alleen,is in den menfch
het edelfte en dierbaarfte;de reit is niet een fpelt

waardig. En om geen andere reden heeft Tris-
megiftus den menfch een wonderwerk ge-
noemt , als om d’uitmuntcnde treffelykheid en
goddelykheid der ziele

,
die, dewylze geeftelyk

is, aan d’Engelen door maagfchap gehuwlykt
is. En om datze met het lichaam kan vereenigt
worden, zo bezitze eennatuer, die noch na En-
gelen, noch na lichamen zwymt, maar vanelks
wat heeft. Alzo datze iets meerder is , dan ’t ge-
ne datmen lichaam

, en iets minder als het gene
dat Ariftoteles hemel-zielen noemt.

Dit mag iemant ook wel voor een groot won-
derwerk aanzien , dat de zelfde ziel in ’t lichaam

woont , en dat nochtans dezelve ziel niet weet

,

in welk gedeelte van ’t lichaam datze voorne-
mentlyk woont, als ook of'er maarcen eenige

Ziel,dan ofer verfcheiden, en meer als een,in ee-

nig lichaam fyn.Want de geleerde zielen komen
hier in niet over een. En fchoonze wel weten

,

datze ergens zyn, en niet zyn als in het lichaam :

zo wetenze alevenwel niet, op wat plaats des li-

chaams,datfe haar troon en fitplaats geftelt heb-

ben.De ziele van Democritus zeit datze in’t ge-

hele hooft woont. DerArtzenin deherflenen.

Stratos in de kale plaats , die tuffchen ’t hair dat

boven d’oogen is, leit. Erafiftratus ziel, wil met
kragt en gewelt in de herflenvliezen wonen. In-

dien gy Herophilus ziel vraagt , op wat plaats

d'atze woont : ’k woon , zal zy zeggen in de hol-



oratie van de*onderbeden des menfchen Ziel. i

ügheden van ’t brein. Indien gy Parmenides ziel

vraagt
, in de borft zalze zeggen. Indiengc Ze-

noos ziel vraagt , in ’t hart , zalze tot antwoort
geven. Indien gyEmpedocles ziel vraagt, het
bloet zalze zeggen, is myn rechte woonplaats.
Ook zyndcr geweeft,die zeiden, dat de ziel zich
in een zeker gedeelte van ’t lichaam ophielt

,

waar uitze
,
eveneens als een fpinnekop , als het

van noodenwas, fchoot, en langs ’tgantfche

lichaam henen liep : En in dezelve, zo dikwils

als het haar gelegen quam , zich gezwint weder
te rug begaf. Wie verwondert zich hier over

niet ten hoogften, dat een Koning in zyn ryk is,

zyn onderdanen geboden geeft , en dat de Ko-
ning zelfs niet weet , ofhy te Siras , of te Ecba-
tane,ofin s Gravenhaag,ofte Delft,ofte Praag,
ofte Wenen woont : en dat daar benevens de-
zelve Koning niet weet , ofhy alleenig Overfte
in zyn hof is , dan offer neffens hem noch meer
gebieden. Zo dom enonwetent zyn wy ellen-

dige menfchen dat wy zelfs niet weten waar de
ziel

,
het befte gedeelte van ons , en waar door

wy zyn die wy zyn , waar door wy weten al wat
wy weten, haar woonplaats geftelt heeft. Dat
meer is , wy weten noch niet eens , ofwy maar
een eenige ziel

,
ofdrie zielen bezitten

, dewyl
hierom ook de gaauwfte verftanden over hoop
leggen , en hier in niet over een komen.
Onze natuurkundigers hebben voor een ge-

bruik , datze d’allergrootfte werkingen , die dc
natuur verrigt,en waar van d’oorzakcn een wei-
nig duifter zyn , de verborge invloeingen der
dwaalftarren toefchryven. Gelyk als daar zyn

d’y-
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d'yzertrekkinge des zeilfteens , eb en vloet

, als

ook , dat’er uit een verrotte ftoffe
, bergwerken

en dieren voortkomen. Maar dewyl elk ding in

’t byzonder eenbyzondere dwaalftar heeft, en
het eene metaal na'tgoetdunkenvan Saturnus,

’t ander van Jupiter , ’t ander van Mars
, ’t ander

van de Zon, ’t ander van Venus, ’t ander van
Merkurius,’t ander van de Maan, befticrt wort :

Zo is de ziel voor zo een hoogwiehtige en weer-
dige zaak gehouden, dat God door zyn Godde-
lyke vvysheit belaft heeft , dat al de Planeten
hem dienen

, en op hem paften zouden. Satur-

nus laft is, de zielen bequaam te maken , datze

verftaan en redenkavelen konnen. Jupyns laft is

dezelve een kragt mede te delen , daar door elk

gezwint en dapper zyn werk verrichten kan.

Mars is bevoolen om de moedigheitte ontfte-

ken
, en op te hitzen. De Zon moet haar begif-

tigen met een kracht van te gevoelen en te pei-

zen. Venus ontfteekt in haar de begeerte. Mer-
kurius begaaftzemeteen kracht van welfpre-

kentheit,als ook met een kragt van te kennen te

geven,’t geenze gevoelen.Van de Maan ontfan-

genze een voedende , wallende en voorttelende

kracht. En zo veel Goden* of veel meer geftern-

ten dienen de zielen. Want de ziel, diczodik-

wilsalflcwil, met haar gedachten boven al de

ftarren klimt is , niet te vrede , datze maar van

een ecnige ftar gedient en geviert word.

En terwijl ’t twiften der Philofophen over de

ziel aldus zijn voortgang nam ,
zois heteinde-

lyk zo verre gekomen, datze, in verwarde dool-

hoven^ engeen kansziende om daar uit te ko-

men $
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men, geraakt zynde, gezeit hebben dat de zaak,

die wy in de wandeling ziel heten,geheel en met
al haar deelen in ’t geheele lichaam door en we-
der verfpreit is, en dat noch daarenboven deze

zelfde ziele in 't geheel met al haar delen in ider

gedeelte van 't lichaam is. Met dit gevoelen hiel-

denr Thomas Aquinas,den CardinaelCajetanus,

iEgidius,Marfilius,en lang voor hen allen Aver-

rocs. En dit gevoelen is by oudetyden zo in

fwang gegaan , dat zelfs Auguftyn , den Hippo-
nenfche Billchop, het mede aangenomen heeft.

En by aldien het gevoelen van deze geleerde

mannen juift de waarheid getroffen heeft : zo
moet noodzakelijk volgen , dat een en de zelfde

ziel ,
in haar geheel in het eene deel beweegt

word, en in het ander deel in haar geheel ruft en
ftil zit : als ook datze geheel boven in ’t hooft is,

en geheel beneden in de voeten : datze in haar

geheel van haar zelven in plaats verfcheelt:datzc

in haar geheel op meer dan een plaats is, en nog-
tans niet vermcnigtvuldigt word : datze gelyk
een ftip is , en niet op delen gedeilt kan worden,
en nochtans in elk gedeelte van ’t lichaam is.

Waar van elk voor zich
,
gelyk zulks oogfehyn-

lyk klaar is , ’t geloofvan alle wonderwerken te

boven gaat, dewyl het dingen fchier zyn, die re-

gens elkanderen ftryden , en elkanderen tegen
fpreken. Dit wonder word noch geftyft door
immers zo groot een wonder : namelyk dat een
zelve ziel door ’t gantfche lichaam verfpreit

Word,en by alle delen,zo wel kleen als groot te-

genwoordig is, en dat alevenwel,als de ledema-
ten afgezet ofafgehouwen worden, de ziel niet

mede
. jé
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mede aan Hukken kan gedeilt worden. Als een
mifdadige ’t hooft afgehouwen word,zo gaat de

ziel vry,en ontfnapt de fnelle flag,door nog veel

fnelder beweginge
;
pylen noch zabels, al flont»

ze’er midden in,hebben vatten aan haar;want zy

trekt zonder gequeft te worden , zich als in een

hoop te zamen,en fielt alzo de flagjdie’t lichaam

ontfangt,dewylze de flag in fnelte veer te boven

gaat,te !leur. Als Phyrrus Priaam ’r. hooft afhieu,

zo triumpheerde ofzegenpraalde d’ovenvinnaar

met het lichaam , maar aan de ziel had hy geen

vatten,want zy bleef, fchoon ’t lichaam noch zo

jammerl) k gehandelt wierd, onverwonnen. Als

den ellendige Deiphobus zyn lichaam zo er-

barmlyk gefchonden , Hippolytus van een gc-

fcheurt, Heftor langs Hraat gefleept wierde, zo

raakten de lichamen welaan flarden, maar de

zielen bleven heel en gaaf. De ziele lyt wel dat

haar woonflede vernielt en gefchonden wort,

maar zy blyft niettemin zelve behouden en on-

gefchonden. En al worden onze lichamen aan

hufpot gekapt , de ziel niet te min is een eenige

ziel,en blyft een eenige ziel,en maakt getal noch

Hukken.
Adftoteles ,

als hy de ziel wat dieper onder-

zoekt , en inziet , loochent dat de ziel ,
als ’t lig-

haam zich beweegt ofverroert, bewogen wort.

Namelyk, hy wil uw doengelooven, dat, als

Atalante loopt, de ziel niet eerfl loopt : als Da:*

dalus vliegt , de ziel dan niet vliegt. En aleven-

vrel is de ziel in ’t zelfde lichaam , dat beweegt

wort. Dat meer is,hy is zelfs het gene waar door

het lichaam beweegt wort , en zonder het wel-
T* Ir a
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I ke het lichaam krachteloos en onbeweeglyk is.

En by aldien Silyphus , die by d’onderaartfehe

fchimmen woont, deze onbeweeglykheit vari

; de ziel bekent was, zeker hy zoude zyn arbeit en

geduurige beweginge, daar het lichaam zonder

ophouden mede geplaagt wort, hier door al vry

wat trooft konnen geven. Wy fpreken
,
gunfti-

;
ge Toehoorders, wonderlyke, en dingen van

:

d’ander werelt. Wygaannahetooften, deziel

. niet te min blyft ftil ftaan. Zy vergezelfchapt

het lichaam wel,maar ruft niet te min.Wy klau-

. teren berg op berg neer
,
wy danzen ,

roeien en

vechten : de ziel ondertuflchen , die d’oorzaak

van deze beweginge is, blyft bot ftil ftaan, en

ruft in ’t lichaam. Maar, zult gy zeggen, de

zeilfteen beweegt het yzer, en blyft ook aleven-

wel onbeweeglyk ftil ftaan.Wat voor een groot

I
wonder is dit , dewylze verfchelen aan plaats en
lichamen. Maar dat de ziel in een eenig lichaam

1 beflooten wort,’t lichaam voort dryve,en noch-
tans haar zelven niet éerft voort dryve , dat mag
Ariftoteles , den meefter van Alexander de
Groot, zo hy wil gelooven : ’t gaat , recht uitge-

izeit, myn verftant te boven. Voornementlyk
alfte zich in delen,die op ’t nieuw door ’t voetze!

aangefokt zyn, ftort, ofd’oude, die of door
hette verteert , ofmet gewelt afgehóuwen zyiij

verlaat.

En zo gy gezint zy t, d oorfpronk , en geboor-
de plaats van de ziel te onderzoeken en na te

fpeuren. Wy* gelooven niet , datze uit zaat

voortkomt, noch ftamswyze van ’t eene lichaam
in ’t ander overgezet wort of datze

,
gelyk an-

L der
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der dieren voortgebracht worden , van ‘s vaders

of’s moeders ziel voortgebracht wort. God is

alleen die gene , van waar de ziel haar oorfprong

heeft , en dezelve kan ook niet als uit een niet

,

dat is , door een wonderwerk , nademaal de ziel

het grootft van alle wonderwerken is , voortge-

bracht worden.

Als den grooten Schepper hemel , aart en zee

gemaakt hadde, zo geboodhy zich zelven te

ruften. Doch alleenlyk van ’tfcheppen der zie-

len beeft hy nooit opgehouden. Al zyne werken
heeft hy op den ruftdag geftaakt , alleen het

fcheppen der zielen wort zo wel op den ruftdag,

als andere dagen volbragt. Want hetisonmo-
gelyk , dat een geeft , dan van een andere geeft,

kan voortgebracht worden: en zodanige voort-

brengingegefchietniet anders, als door fchep-

pinge : en geen magt kan dit werk verrichten

,

als een oneindelyke en almachtige macht. Titus

heeft wel ronde fchoutoonelen ltonnen bou-

wen j Agrippa over al waterleidinge leggen

;

Trojanus een brug over den Donauw flaanjXer-

xes den berg Athondoorgraven;Hannibal t’Al-

pifche gebergt met eek murw en week maken

,

en alzo openen. Maar al deze gaauwe bazen,die

ao groote werken te weeg gebrocht hebben,

hebben niet een eenig zieltje konnen maken.De
gaauwigheit van Ariftippus,noch Appelles pen-

ceel, noch dekloekheit van Phidie, noch de

Ipitsvindigheit van Archimedes, komen in dit

werk te pas. Geen bouwmeefters, al warenze

noch zo kunftig, al waar ’t datze zelfDedalus in

kunft en fchranderheit te boven gingen ,
kon-

ner
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nen deze opperbouwmeefter in zyn arbeit te

hulp komen. ]a zelfs der Engelen handen,

fchoonze noch zo machtig zyn, konnen niet aan

dit werk helpen.

Maar hier over ftaan ik dikwils ftom van ver-

wondering, namelyk, dat onze ziel in ’t lichaam*

met het lichaam ,
en datd’eene zelfftandigheit

in d’ander zelfftandigheit is : en datze alevenwel

geen lichaam is. En dat noch meer is, datze zo

klein, dun en fijn van wezen is , dat’er geen deel

van’c lichaam buiten dezelve is,nochtc dat zy er-

gens is,daar geen lichaam is,en dat alevenwel,in

zo groote vereeninge,en daar de ziel door’t lic-

haam, zo door cn weder gedrongen is,en zo digt

aan elkander leggen ,
dezelve ziel van ’t lichaam

geen fchadenoch letzelkrygt. Indien de lam-

migheit een tak van een zenuw verftopt, de ziel

gaat’er niettemin door.Zo beroertheit den weg
voor de geeften geflooten hout , de ziel weet al-

tyt opening te vinden. Zo het oog uitdroogt ,

d'armen en bcenen uit teeren , een verrottinge

het gebeente knaagt, ’t bloet uitgeput wort, de
ziel niet teminblyfraltytheelengaaf. Als de
voet hinkepinkt, detongftamelt, dehantjicht

de hantflim en krom maakt, dat zyn altemaal

ziekten en gebreken die ’t lichaam , en niet de
ziel aangaan. De ziel is als een Citharfpeelder,

wiens konft , ’t zy de fnaren flap of ftyfgefpan-

nen ftaan , niet een hair te flimmer , dewyl hy de
konft in ’t hooft heeft , noch beter is.

Dit doet in my de verwondering noch ver-

grooten : namelyk , dat een zelve ziel ontel-

bare werkingen , en ampten verricht. De Poë-
L 2 ten



164 Caspe r. van Baerles
ten verwonderen zich over de driedubbeldc
Godheit in Apollo , over de driehoofdige He-
cate , en over Diane met haar driehoofden. Ro-
men heeft zich ouwelinx over haar potzema-
kers, die met een afgerecht gelaat, en bcwe-
ginge deslichaams, elk een konden na apen,
grotelyx verwondert. Griekenlant verwonder-
de zich ongemeen over die genen, die in allerlei

flag van ftrytgevechten, en fpiegelllryden over-

winnaars waren, en altyt met de pryzen gingen
ftryken. Maar dit altemaal

, komt by de kracht

vandeziel niet eens te pas,die altyt overal even-

eens zynde, ineen zelvige gedeelte van hlig-

haam iet tot zich trekt, vaft hout, verandert,

uitfmyt, voet, wasdom geeft, gevoelt
,
begeert,

beweegt
, redenkavelt en wil. Wy ftaanten

hoogften verwondert , als wy een kunftig uur-

werk , waar in zommige deelen om hoog , ande-

re om leeg klimmen, zommige langzaam, zom-
mige fnel voort gaan , zommige rontom gedre-

ven , zommige fchuins beweegt , zommige van

andere voortgedreven worden, zommige ande-

re voortdryven
, aanfchouwen. Maar dit by de

ziel te vergelyken , is altemaal maar kinderfpel.

Want de ziel belliert, regeert en helpt te recht,

al die ontelbare deeltjens van ’t lichaam ,
die aan

geftalte
,
groote , zwaarte , en oogmerk daar

toeze gemaakt zyn , ongemeen veel verfchelen.

En wie kan het met zyn verftant begrypen

,

dat in een en dezelve ziel iets vernuftigs en on-

vernuftigs : iets dat fterffelyk en onfterffelyks is.

Dat’er deelen zyn , die als dienarelTèn en dienft-

maagdcn,en andere die als PrincelTen en groote

vrou-
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vrouwen zyn : dat zommige in zo lagen ftaat

zyn , datze andere ten dienft ftaan , en op dezel-

ve paffen moeten : dat wederom andere in zo

groote weerdigheit en aanzien zyn , datze, de-

wylze over altemaal de heerfchappye voeren

,

niemant ,
als God alleen , boven haar kennen.

En by aldien gy van zins zy t wat grondiger de

krachten van ’s menfchen ziel te onderzoeken,

daar is noch een grooter en langer rift van won-
derlyke en vreemde dingen ten beften , om leeg

te plukken.Aanfchouwt eens,bid ik uw,hoe dat-

t we gevoet worden : De fpy.s, die van verfcheide

geftalte was,krygt in de maag,door kragt van de

i

ziel, eenderlei geftalte, en word eveneens als tot

pap en bry gekookt. In de maag worden oflèn

,

ichapen
,
vogels en viftchen altemaal onder een

gemengt. De maeg ontfangt zo wel roggen als

gerften brood : zo wel fchapen als kalfsvleis : zo
v/el gezoden als geroofte fpys, ofdie in de pan
met botter gebraden is. fn de maag verdraagt de
duifde fpreeuw,de fchelvis de fnoek,de baars de
pos,’t wilt zwyn de haas,de druif de kool.Die al-

temaal , zo dra alsze de gedaante van de gyl aan-

genomen hebben
, [ ’t welk binnen weinig uu-

ren gefchied ,] door vlyt en neerftigheid van de
i

zelfde ziel,in verfcheiden dingen verandert wor-
den. Daarenboven uit een zelffte bloed komt
voort, door hulp van eenderlei warmte, een
droog been, vochtig vleis, fterke vlies, flappe

long,een oog van menigerlei verruwen,een fpier

witte zenuw, altemaal delen die aan dikte, dun-
te , warmte , koude , en werkinge zeer veel ver-

fchelen. Wanneer een bouwmeefter een huis

L 3 bouwt.
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bouwvo maakt hy een eenig ding uit verfchei-

de ItofFen , maar deze eenheid is niet anders
, als

een t’zamenhopinge, en zamenichikkinge van

verfcheide delen. Maar de ziel verandert dingen
die van verfcheide geftalten zyn, in een eenig

ding , en dat na deze verandering maar van ecn-

derlei natuure en wezen is. En,gelyk als ofze in

de Chymie ervaren was , ’t geenze tot een eenig

ding gemaakt hadde, dat ontdoetze daar na we-
der in verfcheide dingen. Wy menen dat’er

groote wysheid in gelegen is, indien een vlytige

lezer uit ontelbare en verfcheide fchryvers, daar

hy van ’s morgens vroeg tot ’s avonts laat met de
neus inzit en kykt , uitpikt, ’t gene dat hyvoor
zich acht dienftig te wezen : ofdat een voorzig-

tig man uit verfcheide burgerlyke zaken , iets

,

’t geen hem nut en vrucht by brengen kan, tot

zyn profijten nuttigheid weet aan te wenden.
Zullen wy ons dan niet over de verborgene

wysheid der ziele verwonderen ? die uit een dik

en drabbig bloed, ider deel het zyne uitdeelt, en

dat door zulk eenflagvan uitdeilinge, die een

meetkonftige uitdeilinge genoemt word. In

’twafdom van ’s menfehen lichaam is niemand
mans genoeg om dit uit te leggen: namelyk,hoe

het lichaam in wafdom en groote kan toene-

men,en de ziel even klein blyft,eveneens als ofze

geen voetzel van noden heeftren datze nochtans

ldeinder in een kint»als in een vol waflën menfeh,

grooter in een man , die in ’t belt van zyn leven

is, als ineen bultige en krom gaande beftevaar

is. En,dat noch veel meer te verwonderen is,dat

dan , als ’t lichaam in ’t groejen is , ’t verftant op
zyn
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I
zyn zwakfte is

,
en als het zelve weder begint af

: te nemen , ’t verftant in kennifte en deugde wc-

. der begint toe te nemen. Maar in onze voortee-

I linge, fchoon het alles ’s menfchea verftant te

boven gaat,is dit voor alle andere verwonderens

(

waardig , dat uit een luttel en geftalteloos zaat,

het lichaam , dat zo een edele gaft als de ziel is,

een herberg verfchaffen kan,met zo grote kunft

i wort toegeftelt.Gy zoud fweren,dat een Xeuxis

of Polycleet,in ’s moeders buik al zyne krachten

I
en verftant aan’t maken van den menfch en’t ge-

I

ftalte te geven,te koften hing.Want elk deel leit

I

zo ordentelijk vervolgens op zyn plaats,al de de-

len hebben zodanigen gelykmatigheid , zo wel

I in geftalte als in groote, tot elkanderen,dat hier

geen fterffelyke maar onfterffelyke handen,

geen Hechte, maar een volkome wysheid fchy-

nen doende geweeft te zyn. Ons i'ware lichaam

word met meer dan twee hondert beenderen

,

die in plaats van balken zyn,onderfteunt. Deze
beenderen zyn met even zo veel krakebeen-

deren aen d’enden , tot lichter beweginge

,

bezet en voorzien. Deze zelfde beenen worden
met banden , die in plaats van fpykers zyn , op
datze niet uit haarplaats verfchieten konnen,
wel ftyfvaft gemaakt en deze beenen, worden
door hulp van zenuwen en pezen,gelijk als door
koortjes en fnaren uit haar plaats verwrikt en

beweegt. Boven al deze delen zynder noch on-

telbare aderen en flagaderen , die ,
gelyk als py-

pen en buizen daar het water doorloopt , ieder

gedeelte van ’t lichaam bevochtigen. Defpie-

zen, die byna vier hondert in ’t getal zyn, en het

JL 4
" vleefch
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vleefch van vericheide zoorte, vullen als donzen
en vlokken,de lege plaatzen tuflchen de vezelen.

Ten laatften word alles met de huid
,
gelyk met

een algemeen kleed en bedekzel,tegens alle uit-

terlyke ongemakken, overtrokken. En midde-
l.erwyl de natuur dit ailes alzo verricht

, zo we-
ten de moeders,die arme floven,zelver niet,wat-

’er binnen in de baarmoeder al omgaat. En hoe-
welze anders heers en bedilachtig genoeg van
aartzyn, zo konnenze hier nochtans niet gebie-

den, noch iet veranderen of verbeteren. d’Ara-
kifche Philofophen

, zich hier grootelyx over

verwonderende
, hebben niet d onvernuftige en

domme kracht van ’t zaat,die de Peripateten,A-

riftoteles naarvolgers
, des ziels ftedehouderefl'e

noemen,maar een zekere God,of ’s werelds zie-

le, ofverftant voor den autheur van dit wonder-
baarlyk en welbearbeit werk,uitgeroepen.Ter-
wyl ik al deze dingen by myn zelven overdenk,
zo leit de pracht en praal van Romen by my ach-

ter de bank, al d’oude gebouwen,daar van men
overal de mond vol van heeft ,

beginnen my ge-

heel en al afte vallen, en Hecht uit te zien,aan de

welken geen een kunftenaar, maar verfcheide

gewerkt,en elk zyn byzonder werk verrigt heb-

ben : de boumeefter is hier doende geweeft met
ordoneren,de (leenhouwer met fteen te houwé,
de timmerman met fchaven en boren, de glaze-

maker met glafen in te fetten,de (mit met ankers

te lmeden,de metfelaar met mueren op te halen:

daarin tegendeel om ons lichaam op te eieren,

een eenige ziel of bootzerende kracht,de diena-

rdle vande ziel,over genoeg is:deze ziel alleenig
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bereit de ftoffe,en voltoit het gehele werlczy al-

lenig maakt het werk ront en vierkantrzy allenig

lymt en hecht de delen aan malkanderen:zy is al-

lenig die gene,diefe bekleetjbedekt en overtrekt.

Maar nu moetenwe de zinnen , zo wel die de

natuur voor de hand en in ’t openbaar geftelt

heeft,als dieze dieper in’t brein verborgen heeft,

dat is , d’uitwendige en inwendige zinnen
,
gaan

bezien en onderzoeken, ’t Minfte gaat hier alle

wonderwerken verre te boven. Maar nergens

worde ik-verder buiten my zelven verrukt , als

wanneer ik de natuure van ’t gezicht en ’t oog
van ftuk tot ftuk naaukeurig doorfnuffel.Lange
tyd is’er by de geleerden over getwift, te weten,
of ’tzien door de ftralen, die uit het oogfchie-

ten, dan of het door de gezichts beelden,die van
5
t voorwerp in ’toog vallen, gelchied en vol-

brogt word. Plato hield ’t eerfte,Ariftoteles het

tweede ftaande. Wat my aangaat , ikzeg’erja

noch neen toe,zo wel tot het eerfte gevoelen,als

tot het laatfte.Maar dit zeg ik voor vaft,en meen
het ook van harten,dat God zo wel in ’t eene als

in ’t andere,klare bewystekenen van zyne onein-

delyke kracht gegeven heeft. Alzo dat allenig in

d’oogen Gods tegenwoordigheid met oogen
kan gezien worden. Staat het u aan

,
dat de zie-

nmge gefchied door het uitfchieten der ftralen ?

Wat een groot werk is het, dat zo groot een
kracht van licht, [’t welk in een oogenblik tyds,

van’t aartryk tot aan de vafte ftarren,eenige hon-
dert duifent mylen veer , kan verfpreit worden,
en weder in d’oogen komen,] in zo kleene ronde
bolletjens

, als d'oogen zyn
, omgevoert word.

L y Na-
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Nademaal dat groote lichaam, de helle Zon,die
hondert en fesenfeftig maal grooter als’t aartryk

ï$,en een bron en oorfpronk des ligts is,zyn ftra-

len op het aartryk ftnyt, maar alevenwel dezelve

niet weder te rug tot zich kan halen. Behaagt u,

dat de beelden van ’t voorwerp,te weten,van de
zaak die gefien wort,in d’oogen ontfangen wor-
den ? dit is immers zo wonderlyk,dat dingen, die
kleinder zyn dan dingen,ja alleenlyk maar onbe-
grypelyke fchaduwen en beelden der dingen,en
die byna niet met allen zyn,door fo een onmeet-
bare ftreek van plaats heel en gaafgevoert wor-
den.Ten tweden,dat in dezelve beeldé een kragt

van zich zelven voort te planten is,v/elke kracht
door al de tuflehen gelegen hemelen en tuflehen

gelegen hooftftoffen door gaat , en doorfpoelt.

Ook is dit mede een yzelyke verborgemheid in

de natuur
, dat deze beelden na de uitftrekkinge

van de lucht uitgebreit worden , en dat niette-

min in ider ftip des luchts de gehele zaak aan on-

ze ziel vertoont word. Alzo dat vvy hele bergen,

torens , en kafteelen in een ondeilbaar flipje van
de lucht, aanfehouwen. Het wonder word noch
grooter,indienge in acht neemt,dat beelden van

ontelbare dingen, en die in gelykenifle onge-
meen veel verfchelen,in een en de zelve gedeelte

van de lucht zyn. £n dat alevenwel die beelden
niet onder een vermengt , nochte verwart wor-
den, noch de kracht van te vertonen verfwakt
word,noch de gedaanten zich onderlinx vernie-

len,nochte door de wind ofonweder van de reg-

ie ftreek, waar langs zy na ’t oog gaan , het min-
fte afgefchoven worden. Onder d’inwendige

3in^
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zinnen komt ons voor eerft de geheugenifle

voor,wiens aart,en hoedanig de geheugenifle in

zyn werk toegaat, zo onoploflelyk is , datze met
recht onder die dingen gerekent moet worden,
die God voor ons tot verwonderinge gelaten,en
achter welker grondige kennifle hy niet gewilt

heeft,datwe oit zoude komen.Dit is deze macht,
die in een klein gedeelte der herflènen zit , en
ontelbare beelden der dingen ontfangt , en
nochtans de zelve niet onder malkanderen ver-

mengt, nochte verwart. En alhoewelze in een
vochtig en flenterig gedeelte van ’t hooft

woont , zo is nochtans d’orde en zamenvoegin-
ge der beelden in ’t brein zodanig, en zo orden-
telyk gefchikt, datze op ’t bevel van de wille , of
altemaal zo menig als’er zyn, ofmeerendeels , of
elk in ’t byzonder terftont verfchynen

, en te

voorfchyn komen. Zo iemand de werken van
Virgilius of Homeer, die uit eenige duizeht

woorden beftaan ,
van buiten geleert heeft

, de
geheugenifle zal dezelve vervolgens en op die

orde, gelykze in Virgilius ofHomeer ftaan, van
woord tot woord, zonder die boeken eens in te

zien,weten op te zeggen: Een redenaar,wanneer
hy een oratie doet , kan uit zo grooten hoop van
beelden, zo langen oratie maken en opzeggen,
dat de toehoorders eer ongeduldig en moede
van toe te horen zullen worden, als dat de rede-
naar daar zal blyven in fteken. Die de kunft van
t’onthouden,oi memorikunft weten,kunnen ee-

nige duilentGriekfe,Latynfe,baftert en vercier»

de woorden
, in hunne geheugenifle in prenten,

en in die zelve orde, inde welke zy die gelezen

heb-
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hebben , van buiten opzeggen

,
en zogé het be-

geert, ook wel van achteren.Dat meer is,zy we-
ten het getal van ider woord,en welk woord dat

onder,of boven, ofin ’t midden daat, zonder te

falen ,
of te rniflen veerdig te zeggen. En fchoon

deze beelden in een zelve brein wonen,npchtans

is’et met dele beelden zo gelegemdat fommigen

van zelfs en ongeroepen voor den dag komen,
eveneens als ofzeop de lippen lagen en fwom-
men:zominigen eerd na een lange overpeizinge,

als ofze niet als met bidden en tegens haar dank

tevoorfchyn willen komen: zommigen, fchoon

datmenze roept en gebied om te voorfchyn te

komen,blyven niet te min achter, gelyk als ofze

dieper verburgen lagen.Invoegen dat deze lefte

niet,als door een aandagtige herdenkinge opge-

wekt,en te voorfchyn kunnen gebragt worden.

De geheugenifle heeft tot haar daatjuffcr

d’inbeeldingc, waar in dit ten hoogden te ver-

wonderen is, dat die kracht , die in de baarmoe-

der met de vrucht op te dellen en gedalte te ge-

ven bezich is ,
de beweginge en beroeringe van

de geheugenid'e, fchoon d'eene om hoog in

’t hooft , en d’ander in de buik is ,
vernemen en

voelen kan :
ja zy kanze zo voelen, dat een der-

ke inbeeldinge de ledematen fchielyk lchief en

flim maakt , ’t getal
,
plaats en gedalte der delen

verandert ,
het tengere lichaam dramen en ma-

len indrukt , en het begonne gebouw verminkt

en verlemt. Hier mein ik daan de geleertde voor

dom , en weten niet hoe dat het bykomt , dat

alleen de gedaante ,
of beek vaneen kleur , of

mismaakte gedeelte in d’inbeeldinge ingedrukt

zyn-
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zynde, de vrucht een oprechte en beflandige

kleur ofmismaaktheit indrukt en aanzetjen een

werk voortbrengt , dat haar oorzaak
, zo het

ichynt , verre te boven gaat. Hoe wonderbaar-

lyk ,
Toehoorders

,
gefchiet ook het droomen.

De zinnen flaan flil, ’t verflant werkt nietjnoch-

tans is d’inbeeldinge bezig
, en vermaakt ofver-

ichrikt haar zelven met vreemde en yzelyke ge-
zichten. Den Advocaat flaapt , en pleit by zich

zelven. Den Veltoverflen flaapt, en vecht in

’t leger. Den Schipper flaapt,en my t de holgaan--

de golven, platen en banken in zee. Den Koop-
man flaapt, en telt zyn geit. En alhoewel al de-

ze dingen by inbeeldinge gefchieden , zo heeft-

men nochtans op haarzovaft betrouwen, dat

den droomer aan de leugens vermaak fcheppen-
de, loochent dat hy droomt , als hy op het aller-

meefte droomt. Deze inbeeldinge maakt ons
fchatryk , fchoon wy niet een floel om te zitten

hebben. Zy maakt ons Koningen, als wyover
niemant gebieden.Wy flapen in een koninklyke
flaapkamer by koninginnen, alswybyde var-

kens rullen.Wy
.

gaan in purper en zyde gekleet,

fchoon dat het eene flet het ander flaat. Zulx
dat ik my niet zeer verwondere, dat Lucillus by
Lucianus zeer toornig is geworden, toen hy uit

zyn goude en ryke droom (want hy droomde
dat het al goud was dat hy zag) door het kraaien

vande haan gefteurt en wakker gemaakt wierde.
Maar wanneerze beuzelen wil, en zich belache-
lyk in zwaarhoofdige luiden aanflellen , wat
maaktze die ellendige menfchen.niet al wysJ
Deez die rqeint dat hy van glas is, vreefl en

fchuuwt
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fchuuwt die genen,die by hem ftaan. Een ander

zweert hoog en laag , dat hy kik-vorfchen in

zyn buik hoort quakken. Een ander gelooft dat

hy een gerfte greintje is, en vreeft dat de hennen
hem zullen op eten. Ja daar zyn’er die dunken
datze voelen ,

dat hen hele bergen op ’t lyfleg-

gen , en terwylze onder zo groot een laft na hun
adem gapen , blyvenze doot ftil leggen , en ver-

roeren vinger nog teen. Trallianus een ervaren

arts , verhaalt van een vrou
, die zeide , datze de

gantfchen aartbodem op haar vinger droeg , en

het hert niet hadde de zelven te buigen , dewyl-

ze bevreeft was dat de gehele werelt dan te plet-

teren mochte vallen. Ook is uw genoegzaam
bekent,dat’er geen ding de doot zo gelykt als de

flaap. Maar de zielen der flapers geven aller-

meeft haar goddelykheit te kennen want om
datze ongebonden en vry zyn , zo zienze veel

dingen van tevooren. Waar uit men verdaan

kan, hoedanig de zielen hier namaals wezen zul-

len , alfle geheel en al van de banden des lig-

haams zullen ontflagen zyn.

Behalven de zinnen heeft de Goddelyke
voorzienigheit ons ook een kracht van te bege-

ren mede gedeelt, Indienge deze kracht met de

reden vergelykt , zo zultge klaarlyk bevin-

den, dat een en dezelve ziele met haar zelven

oorlog voert : dat een en dezelve ziel haar zel-

ven gebiedt
, en gehoorzaamt : een zelve ding

fchuwt , en achtervolgt : veracht , en voor goet

kent. Het worftelen gefchiet tuflchen twe per-

tonen ; het vechten tuflchen vele perzonen. On-

2e ziele, fchoonze maar een eenige ziel is ,
vecht
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alevenwel met haar zelven. Zy ziet wel wat be-

ter is,en kent het ook voor beter : maar zy volgt

alevenwel ’t geen flimmer is. De begeerte en

’t verftant raden niet een en ’t zelve ; de ziele is

een ende zelve die ietsaanraat, en iets aangera-

den wort. Die afraat en afgeraden wort. In den
oorlog is het noitgehoort, dat een en dezelve

Vekoverfte wint, en overwonnen wort,zegen-

praalt, enoverhemgezegenpraalt wort. De
ziele wint, en wort overwonnen} de ziele ze-

gen praalt en voert de toomlooze en wederlpan-

nige trop der begeerten , dat is j
haar zelven ze-

genpralyk om.Op het raathuis verfchelen d’aaa-

klager, en beklaagde : de rechter en rechtbank

:

de goede mannen, getuigen en fchoutsdienaars*

Maar onze ziel is ’talies. Zy befchuldigt haar

zelven
, en wort van haar zelven befchuldjgt

:

zy fpreekt haar zelven vry, ofverwyft haar zel-

ven. Zy is de fcheitsfter tuffehen de onftuimige

hartstochten en reden, en zy beroept haar tot

geen andere rechtftoel, dan tot haar zelven. De
ziele heeft geen andere getuige van doen, dan
haar zelven. Zy heeft geen andere fchoutsdie-

naar ofbollepees van doen als haar zelven. In de
hooge fchoolen twiftredenen de partyen , en de
Voorlezer of Pradident beftiert en beflecht

de twiftreden. Maar onze ziel difputeert met
haar zelven, en hoort nu de reden, dan weder de
tegenftrevende zinnen difputeren, en is na haar
goetdunken op beide zyden.

De begeerte wort van die kracht der ziele

vergezelfchaptjwaar door wy van plaats bewoo-
gen worden

, loopen , fpringen* armen en bee-

nen



176 Casper van Ba er les.
nen verroeren, en van malkanderen flaan, Maai*

laat my iemanc van de geleerden dit uitleggen,

en verklaren ; hoe het komt dat door het gebiet

der wille , dieom hoog in ’t hooft is , en met het

lichaam niet te doen heeft, d’uitterfte en onder-

fte delen van ’t lichaam bewogen worden j ofte

op wat wyze , en door wat boden , de geboden
des verftants in een oogenblik tot de uiterfte de-

len kunnen overgebracht worden. Nademaal
nochte de ledematen nochte de geeften , die de

over en weder brengende boden zyn > de gebo-
den niet verdaan , nochte den laftgever kennen.

Wil ik dat myne voeten loopen? zy loopen: dat-

ze ruften? zy ruften : dat de tong fpreekt ? zy

fpreekt : datze zwygt ? terftont zwygtze. Maar
hoe dat myne voeten de geboden van de wille

te weten krygt , en verftaat
, dat weten wy alte-

maal al even veel. Ja ook gaat dit alle menfche-

lyke wysheit te boven •, hoe de vingeren , die de

luyt flaan , immers zo (hel konnen bewegen ,
als

de gedachten, die ’t alles in fnelte te boven
gaan, denken kunnen, zulx dat de vingeren zich

zo dra bewegen , als de gedachten kunnen den-

ken.

Dus verre heb ik verhaalt d’ampten enwer-
ldnge der zielen , die ons met de planten en alle

andere dieren gemeen zyn. Nu laat ons het al-

dergoddelykfte gedeelte der ziele,en waar door

wy menfchen.zyn
, gaan onderzoeken. Voor

eerft is dit uitnement en voortreftelyk in den

menfch, dat de onfterffelyke ziel ineen fterf-

felyk huisje haar onthout : dat de ziel , die ftof-

feloosis, in een ftoffe is : dat de ziel, die on-

ver-
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VerderfFelyk is ,

in een verderfFelyk envergan-

kelyk lighaam woont. Zy {preekt van de door,

en weet zelve van geen derven. Zy (preekt van
de ziekte, en wort zelve noit ziek. Zy ilaat,

queft, wónt, doot ,
en vreeft nochtans voor

geen wreker. Hoe dat het lichaam nader aan den
doot is , hóe de ziel levendiger is. Hoe het lig-

haam meerder uit teert, en quynen gaat , hoé zy

moediger en lulliger is. Zy lyd dat de huil des

lichaams gelloten en befchadigt word , dat de
werktuigen en deden ontleet en gekneud wor-
den, en denkt alevenwel niet op het weggaan,
voor ai eer dat bet lichaam geheel en al vernielt

'is.Socrates dronk het zap van dulle kervel in,het

welke dóór zyn ziele in artzenye der onfterffe-

lykheid verandert wierde. Anaxarchus/k verzin-

me, niet Anakarchus
j
maar de blaasbalk van A-

naxarchus, is in een vvzel tot pap gedampt. Ca-
toos ziel is midden onder de verwoedinge en
vernielinge van den daat onbezweken blyven
liaan , en, fchoon ’t lant overal met zoldaten be-
zet, de zee met fchepen befloten wierd gehou-
den, zo vontze aievenwe! noch een weg , daarze

doorraakte. Als Vefpadaan op zvn dood bedde
lag, zo rechte zyn ziele haar overent, en wilde
dat de Kaizer al daande zoudê derven. Als het
lichaam vanThrafea Petus krachteloos wierd,
zo onderzocht noch de ziele haar nature, en hoe
de fcheidinge dergeeden van ’t lichaam in zyn
werk toegaat- Als Zeneka , toen zyn bloed uyt
d’aderen liep , van flaaute beAveek , zofprak de
ziele noch van ’t gemene bede, rechtvaardig-
heid , lydzaamheid tot verwoodereas toé, en

M trood«



178 C asper van Baeeles
troofte zich zelven en andere met exempelen
van ftantvaftigheid. AlsPopilius Cicero moor-
dadig aanviel, zo nam de ziele, die allerwelfpre-

kenfteziele, affcheitvan het lichaam, en voor
haar zelven geen zorg hebbende,liet zich’t hooft

van ’t lichaam weg houwen.Als de lichamen der

Godvruchtige» aan *t verdrogen en verrotten

zyn , dan meint de ziele
, datze tot boven de he-

melen verrukt word , en onder de zaligen leeft,

’c Water vernielt het vier, en het vier het water.

Al wat leven ontfangen heeft fterft niet op een-

derley wyze. De ziele alleen heefc op der aarden
gene vyant.Zy Hemt met het lichaam,maar weet
alevemvel het lichaam voor haar behoudenifle
niet dat te wille. Zy vreeffc voor geen geeft ,

om
datze zelve een geeft is. Enby aldien onder de
zielen een vyantlyk gevecht ontftaat , die word
niet tot vernieling en fchade van de ziele

,
maar

van ’t lichaam aangeleitj ofte als de zielen der

geleerden difputeren en oneenig zyn,zo ontftaat

uit dat krakelen en. harrewarren een klaarder

waarheit.Zy weet van geenderlei bederf,nochte
dat de ligamen eigen is, dewylze geen lighaam
is; nogte dat de byvallen eigen is , om datze een
zelfftandigheid isjnogte dat die dingen aangaat,

die aan haar ftoffe hangen , om datze in de ftoffe

arbeid, en nochtans zonder ftoffe is j nochte dat

die dingen eigen is, die van een geduurige voor-
teelder voortkomen

,
om datze alleenlyk haar

wezen van God haar Schepper heeft. De wereld
heeft zig zo veel eeuwen herrewaart over de ze-

ve wonderen des werelds verwondert j maar die

2yn nu altemaal tot de grond toe geflegt ofwor-
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den noch dagelyks gellechtj dewyl ftcrffelyke

handen noit iet onlterffelyks gemaakt hebben.

De ziele, fchoonze begonnen heeft te zyn , houd
alevenwel niet op te zyn. De wereld zelve dreigt

de wereld den ondergank.Den hemel zal verou-

deren, d’elementen zullen (melten
,
en alles mif-

fchien wederom tot voorgaande verWerde

klomp en eerde duilternilTe keeren.Maar de zie-

le is onlterffelyk,om datze aan ’t eeuwige denkt,

eeuwige dingen begeert, en tuffchen fterffelyk-

heid en onfterffelykheid onderfcheit weet te

; makenrom datze,’t geen noch gebeuren zal,ver-

i re van te voren ziet,en van eeuw tot eeuwigheid

I
leeft. Indieri een ftrik iemand de keel toe nypt

,

een balk het hooft té pletteren valt,word iemant

met een mes ofdegen de ftrot afgeïteken,de zie-

le alevenwel ontilipt de handen der rovers en
moordenaars, en komt’er heel en ongefchent af.

Met Empedócles valtze in den brandende berg
.dStna, en word alevenwel niet verbrand. Zy
werpt haar zelven in grondeloze wateren zonder
te verzuipen : en fchoon datze van den gehele O-

. ceaan overftolpt wierde , zy komt’er evenwel
behouden van zonder te verdikken. De ziele der

Martelaren fpreekt midden in ’t vier , en roept

God tot getuige over hunne onfchult aan. En
choon de tonge afgefneden is

, ’t gemoet zingt
: ilevcnwel noch geeftelyke lofzangen. Als de zie-

e al diep onder d aarde begraven leic* en tegens
laar vyanden nu niet langer met fcheldwoorden

I tan uitvaren, zo bid zy noch voor hare vyanden.
£eno zeide ouwelinx, dat hy liever wilde zien

*en Indiaan op eenhoutftapel klimmen om al-

M z daar
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daar verbrand te worden,als alle de Philofophen

van d’onfterffelykheid der zielen horen fpreken.

Wat gy lieden hier van gevoelt, dat is my onbe-

kentj voor myndeel, opdat ik het gevoelen van

d’onfterffelykheid der zielen zo veel te vafter

mag indrinken, wil ik liever Paulus zien ont-

hoofden
, Petrus met de beenen om hoog han-

gen,Bartholomteus zien villen,en Lauwerentius
om verbrand te worden, op de roofter leggen,

met de hoop van onrterffelykheid , als te lezen

’t geen Plato in zyn Phardon ofboek van de ziel,

Cicero in zyn Tufculaanfche vragen , Thomas,
Scotus en de gantfehedrom der Schoollaften of

fchoolleeraars van de onfterffelijkheid der ziele

gefchreven hebben. En zo bywylen het gemoet
verleir word, en aan de onfterffelykheid der zie-

le begint te twyffelen , zo word zy nochtans , als

de laatfteuure gekomen is, van hare llaapzucht

wakker
, en begeeft zich tot die gedachten ,

die

Züaarfchynlyk bewyzen en ’t geirioèt overtui-

gen, dat de ziele onfterffelyk is : ’t zy datze voor

God bevreeftis, dienze vertoornt heeft : ofze

haar bekerende,hoopt dat God haar genadig zal

zyn. Alzo voelen die gene dan al van te voren

een ander leven, die zodanig leven roekeloos ge-

lochent hebben. Maar dit is mede een groot

wonder in de nature , dat in een en het zelve ge-

deelte der ziele de voedende kracht verflaauwt

,

’c gevoel en de bewegende kracht krachteloos

en flap word , en dat alevenwel de redelyke ofte

vernuftelyke kracht heel en gaaf blyft,die noch-

tans , na ’t gevoelen van Ariftoteles in ieder ge-

deelte der ziek is,ja ook in dat gedeelte,daar het

oog
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oog qualyk ziet,en de longe moejelyk den adem
haak. Zo gy luft hebt om de binnenfte vertrek-

ken van ’t vérftant , en rede te doorfnuffelen, gy
Zult u blind aan al die wonderbaarlyke zaken

zien,W ilt gy het heiligdom van de wille inzien,

daar in is ent,noch ents gelyk te vinden.Wilt gy
d’onderlinge bant, en gehoorzaamheden, die zy

malkanderen bewyzen, onderzoeken,wy zullen

moeten bekennen , datwe daar dommer in zyn

,

alsjonge kinderen , die eerft ter wereld komen.
Wy zullen daar ftom voorltaan, en janochte
neen daar toezeggen konnen. In de planten en

bomen vinden wy iets verborgen , waar doorze
wallen,bloeien en vrucht dragenjmaar in ’t min-

ile niet, waar door zy weten konnen, datze

groeien, bloeien en vrucht voortbrengen. In de
beeften,behalven dit altemaal,vernemenwe nog
een begin en oorfpronk van gevoel en bewegin-
ge, en noch iet anders, waar doorze weten datze

gevoelen,en bewogen worden. Maar wy vinden
niet altoos daar in, dat zodanig is, dat boven de
zinnen, enkele zaken, engelegentheid van de
ftoffe klimt.Maarin den menfcli blinkt boven al

uit de reden,Gods eerwaardige dochterjdie niet

alleen weet,datze weet,en alzo denken kan,dat-
ze gedocht heeft , en d’oirzaken der oorzaken
febier kan zonder ophouden op fpeurenj maar
zy kan ook de zaken van zaken aftrekken,natne-
lyk den menfeh van Peter , en het paart van Bu-
cephalus

, zonder datze de zaken van malkande-
ren verdeilt, ofvermenigtvuldigt. De zelve re-
den dringt door ’t gene, datze ziet, tot in dingen
dieze niet ziet j door dingen die’er niet zyn ,

be-

M 5 grypt-
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grytze dingen die’er zyn , door dingen die dik-

grof en drabbig zyn ,
verftaat dingen die geefte-

Jykzyn, door zamengeftelde en dubbelde din-

gen, fpeurtze dingen op die enkele zyn : en door

’t begrypen van eindelyke dingen
, drinktze tot

in de oneindelykheid door, maar wort’er zoda-

nig in verwart, datze uit noch m weet , en’er tot

de keel in fteken blyft.

Alle lichamen hebben hunne zekere mate,dat

is ,
lengte , dikte , en breete , en nemen niets in

als dat met haar in groote overeen komt : en alf*

fe werken , zo heeft hare magt een gezette eint

daarze niet konnen overfpringen. Maar onze

ziele is iet grooters als het lichaam, en is alcven-

wel buiten het lichaamniet. En fchoon datze

met de palen van het wezen in ’t lichaam om-
ringt is, zo gaatze niettemin met haar kracht

duifent en duifent mylen verre. Zy begrypt al-

les, behalven Godt en haar zelven. Zy bevat he-

mel en aarde , en heeft noch ruimte over om
meer te bergen. De grootfte zaken Haan in’t ver-

ftant neftens de kleinfte. En hoewel het verftant

alrede veel zaken bezit , zoneemtze alevenwel

noch al meerder tot haar.Hoe datze meerheeft,

hoe datze noch meerder begeert. Hoe het

meerder opgevult wort, hoe het zich zelven

meerder uittrekt. Hoe het meerder weet ,
hoe

het meerder leert datze dom en met veel weet.

Het verfchaft aian zo vele kunften,en zo vele ke-

ringen plaats,en noch fchiet’er al plaats over.El-

ke ftoffe ontfangt maar een eenige vorme, maar

-ons verftant ontelbare. Dit zelve verftant, ter-

Ytyl het in ’t lichaam is , is het ook noch cp een

an-
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ander plaats En fchoon de plaatzen vyfen twin-

tig ofdertig mylen van malkanderen leggen,het

is niet te min in een oogenblik op verfcheide

plaatzen. Nauwelyx zult-ge haar na Ooftindic

heten gaan ,
ofde reis is al afgcleit

:
qualyk zult-

I ge het wederom te huis ontbieden , of het is al

t
:

huis. Het klimt op de bergen en wandelt in

de valeien. Het klimt van de bergen, en ilaat op

de bergen. Het keert zich om en wederom , en

i zwiert overal heen, gins en weder, zonder dat

het lichaam vinger of teen verrept. En zo lnel

is het in ’t werken , dattet in ’t middelpunt ge-

ftelt zynde , langs de ronte der hemelen en yze-

* lyke ruimte omgevoert wort. Het is zo fcherp

! van gezicht, datze ,
als d’oogen toe zyn, zich be-

ter bezien kan, als datze open zyn. Het verdant

is zo gaau van gehoor,datze zich veel beter hoo-

ren fpreken kan
,

als d’ooren dicht toe gedopt
I zyn, als datze wyt open liaan. Het is zo gaau
. en verfmilt van verdant,dat’et,waar heen de we-
relt rolt, van waar datze gekomen is, en einde-

lyk wat uitgank dat dit koftelyk gebouw ne-

men zal, waarfchynlyk van te vooren ziet. Alle

andere lichamen ,
zo meenig als’er in de natuur

zyn
,
verblyden zich altemaal met een bezonder

goet. Maar de ziele fchept vermaak in alle goe-
deren. En fchoon datzemet geen ding ter we-
relt gevoet wort , zo leertze niet te min by het

betrachten van alle dingen. Deze gantfche we*
reltheeftze tot haar voetzel : en nochtans kanze
zich niet met de kennille van deze eenige werelt
verzadigen : zy zoekt oneindelyke weerelden in

de maan , zon , en overige darren , ofvint’er

,

M 4 ofte >
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ofte

, 't geen waarfchynlyker is , droomt dats’er

meer gevonden heeft. De rnenfchen hebben
zich by oude tyden over Sabor Koning van Per-

fien verwondert
,
die een zo grooten hemelbol

gemaakt hadde, dat by , in ’t middelpunt zitten-

de, rontom de gefcbilderdeüarren aanfchou-
\ven konde. Maar hoe veel te heerlyker is dit

wel j dat onze zielen in ’t middelpunt van den
gehelen al zittende van alle kanten met de ogen
des verftants de dwaalflarren en ’t verwelfde!

des firmaments, dat zich zo verre uitftrekt , aan-

fchouwen. Noch hooger<; tufTchen tegenflry-

dende dingen gaat een harde cn heevige flryt

om. Onder zommige dieren en planten zietmen
een eeuwige haat en vyantfehap. Maar deze al-

lemaal vervoegen zich in de ziele by malkan-
deren, en komen daar in zoetigheit by een. Het
verflant, zeit Arifloteles, wort hetgenedat
verdaan wort. Derhalve verkeert in ’t verflant

de koude met de warmte, ’t krom met het recht,

het even getal met het oneven getal
,
zonder

malkanderen eenige vyantfehap te to.onen. In

’t verflant vergezelfchapt de wolfhet fchaap, de

geit de leeuwin, dehor.tde haas. Het verflant

kan op Marius en Sylle denken, zonder datze de,

haat, die onder deze twe was , daar behoeft in

te trekken op Pompejus en Caefar ,
zonder op,

de nayverte denken •, op Achilles en Agamem-
non ,

en kan de fcheltwoorden voorby gaan. En
die dingen, die buiten het verflant malkanderen

in de gront helpen, zyn in ’t verflant zo eendrag-

tig als fuflers en broeders. Dit bevinden wy in

de uitterlyke zinnen , dat de zelve door al te

ftark
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öark licht
,
geluit , ofwarmte befcbadigt wor-

den : als ook dat het gezicht de dingen
,
die al te

na by 'toog leggen, niet zien kan : nochtevan

die genen , die te verre afleggen , recht oordee-

lenkan. Voor het verdant is niet zo licht, dat

het zelve niet volmaakt : n.iet zo fcharp , ofzy

befchouwt het te liever.-geen dink leit zo na by,

ofzy ziet het te lichter y en niet is zo verre gele-

gen , datze niet onderfcheidelyk begrypt.

Het is my onmogelyk , dat ik , zondermy ten

hoogden re verwonderen , dit eene kan verha-

len : namelyk , dat ’s menfehen ziel zo diep in

’t betrachten van hoogwigtige zaken verzeilt

kan wezen; datze de werkinge van al d’yitterly-

ke zinnen, en ’t leven varen laat. Zodat den be-

trachter leit als ofhy doot is. En terwyl de zie-

le aldus bniten zich zelvcn verrukt wort , zo

daat het lichaam zodyf als een paal, eveneens

als of 't met de flaapzucht bevangen waar. Dit
zeggenze dat Plato , Socrates , en Trifmegiftus

wedervaren is. Van Sogrates verhaalt Alcibia-

des in ’t gaftmaal , dat hy by vvylen heele dagen
en n.achten , zonder een voet te verzetten,of uit

zyn plaats te gaan in. gedachten gedaan heeft,

niet eens om eeten,drinken,flapen y nochte om
zyn huisvrouw Xantippe denkende.Augudinus
gedenkt van een zeker PriederReditutusgehe-
ten,die,zo dikwilsals hy wilde, zich buiten zich

zelven zo konde verruiten, en van d’uitterlyke

zinnen ontladen y dat hy niet alleen het knypen
niet en voelde,maar ook zomwylen met vier,dat
aan zyn lichaam geleit wierde,verbrant wierde.
Ponder de minde pyne offmefte daar van te voe-
len. M 5 Maar
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Maar wie is zo geleert ,

die ditmetzynveiv
ftant begrypen kan : dat in een en dezelve ziel

,

zo Ariftoteles leert ,
twederlei verftant is. ken

lydend , dat de beelden ontfangt en verftaat, en

een werkend,dat teweeg brengt dat het lydend

verftaat
; dat het lydend is , eveneens als een

kleur , die van ’t licht moet befchenen worden :

het werkend als een licht dat de dingen be-

fchynt : dat het lydemj vergankelyk is , en van

’t lichaam niet kan gefcheiden worden : het

werkend onvergankelyk is , en gefcheiden kan

worden : dat het lydend met het zaat overge-

bragt Wort ; het werkend van buiten komt,
’k Ben zo fteke blint voor deze blixemftralen,

die de peripateten hier van zich fmyten, als een

nachtuil , ofmol in de helle zonnefehyn.

tl’Andere kracht van ’s menfchen ziel is de

wille , in de wille zyn verwonderens waardig :

de maniere van doen , als ook haar vryheit, en

gebiet. De maniere van werken is zodanig,

datze geen lichaam , alfle het geen dat eerlyk is,

begeert , tot haar werktuig gebruikt : datze van

begeeren niet verzadigt wort , ten zy datze God
geniet : en datze niet alleenig ’t geen tegen-

woordig is, gelyk de zinnen doen, maar ook die

dingen, die men hier op ’t aartryk alleenlyk

maar in hoop bezit, begeert. Al d’andere oor-

zaken, die’er in de natuur te vinden zyn, heeft

God zodanig gefchapen : datze,’t geen zy doen,

nootzaaklyk zo doen moeten, en niet anders

konnen doen. De wille alleen, hoewel onder

Gods beftiering, verricht haar werk na haar ei-

gen goetdunken. De wille wort van ’s hemels
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I gefichten niet verfchrikt,noch verbaaft. Zy ont-

,
zetnochte ontftclt zich niet, wanneer water,

I vier ,
lucht , en aart zo fel tegens malkanderen

|
aangaan , en onweer maken , dat hemel en aart

fchynt te vergaan. De wille is met geen gewelt,
noch fusredens tegens haar dank van haar voor

-

i
nemen af te krygen. Midden onder de roeden,

I en gloeijende tangen,en d’allerfelfte pynen,gaat

zy haar gank te willen datze wil , en niet te wil-

len datze niet wil. Van God alleen, want die

kent zy voor haar eenige Scheppe-r , laatze zich

regeren en bellieren. Ia de wil is ook iets, dat

de gaaufle Filofofen ongemeen quelt, en veel

fpuls maakt: te weten,op wat wyze de wil ’t ver-

ftanr, gelyk een knecht zyn heer , volgt , en hoe
datze x eerlyk van ’t oneerlyk kan uitkiefen

, en
nochtans wat eerlyk en oneerlyk is , zelve niet

weet noch verftaat- Want het weten gaat het

verltant en niet de wil aan. Immers zo zeer bre-

ken de geleerden hun hooft hier over : hoede
wil , die gelyk een waag-ichaal is > die op beide

zyden over kan Daan
,

haar zelve een waag-
fchaal , en gewicht yertfrekt : zelve wil, en te

weeg brengt datze het laaflc w7
il : zich zelve be-

paalt , en bepaalt wort. Want het verllant kan
de wille v/el iets aan ofafraden, maar niet dwin-
gen , noch met gewelt om iets te willen daar

toe breDgen. Laat ons nu aanfehouwen hoe
krachtig het gebiet der wille is. Dit gebiet
komt alleenig de reden en wille toe : ’t zy datze
de heerlchappye in ons , ofbuiten ons, oftegens
anderen te werk Helt. Zy deilt met het verllant

de heerfchappye
,
maar gaat met de befte buit
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ftryken. Want als zy reden belaft , om de
plaats, tyt, en fluitreden te verftaan, zoo ge-

hoorzaamt de reden de wille,eveneens als kneg-
ten hare heeren j en durft’er niet een woon te-

genfpreken. In tegendeel , als ’t verftant de wil

iets belaft , zo gehoorzaamt de wil ’t verftant

,

als burgers haar overigheit: die by wylen ’t hart

wel hebben, datze het bot afflaan. Enbyal-
<dien verfcheide begeerten tegensde reden op-

ftaan
,

zo laat de wille, als een koninginnne
haar macht hier ook blyken, en toont datze ook
wat te zeggen heeft , zy vliet dan het quaat , dat

wy begeren : ofbegeert ’t goet ^
daar wy een af-

keer van hebben. Maar de kragt , waar door wy
uit de plaats beweegt worden , die gebruikrze

als een flavin; nochte zy en laat ook niet toe, dat

de deden , die tot dienen en werken gebooren
zyn, ’t gebiet afflaan en verwerpen. Het gebiet

dat zy tegens anderen gebruikt , ftrckt zich zo

wyt en verre, als den gehelen al groot is. De
wille heeft alleenig over den Aflyrier

, Perfiaan,

Griek, en Romain hcerfchappye gevoert. Al
wat wy van de heerfcbappyen der oude en nieu-

we volken in de boeken gefchreven vinden ,
dat

zyn altemaal heerfchappyen geweeft, die de wil

te weeg gebrocht heeft. Door de wil beftiert

de Koning van Spanjen Afie, en Afrika. De wil

is de beftierfter over Vrankryk in de Borboners.

In de Guftaven is zy de princefie over de Got-
ten , en Zweden. Zy fpreekt het recht uit over

de Denen in de Chriftianen. Zy brengt Adria

onder haar gewelt in den V’enetiaan. Beide de

weerelden heeft zy onlangs willen deilen met
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den Spanjaarc in den Hollander. DeKaizers
hebben geen. andere flag van fpreken om haar

magt te kennen te geven,als deze magtige woor-

den: Zoo willen wy. En wat is doch de wil voor

Ccn ding?’t is een kracht van de ziele.Hoe groot

is de ziele wel?zo de ziele in den geheele menfeh
is s zo is het veeltyts een ding van zes ofweini-

ger voeten groot •, zoze in ’t hooft is , zo kan zy
qualyk de groote van een eenige voet uitrnaken;

indienzein ’t hart haar woonplaats heeft , naü-

lix de groote van een vingerj indienze in de hol-

ligheitvan ’t hart een halve Vinger. Indicnmen
aan zommigePhiloföphen ivil geloofflaan, zö

is de ziel eveneens als een ondeilbaar flipje. Der-
halve is het dan zulk een kleine zaak, die de w e-

reltzoinrep enroerftelt, de Koningen t’za-

men hift , de koningryken, kartelen , en fteden

tot de gi ont toe vernielt en floopt.Als de krygs-

heiren tegens malkanderen aanraken en flag le-

veren, denkt dan dat eenige duifent flipjes, of
iets dat niet veel grooter als flipjes is, onder
malkanderen vechten. Want aan de lichamen

,

die de ziel anders geen dienft doen , als het flek-

kenhuisje de flek
,
keer ik my niet. Als Ajax en

Ulyfles ,
Hannibal en Scipio , Arminius en Fla-

vius onder malkanderen woorden- ftryt voer-
den, zo beclt uw in, dat toen de allerkleinrte za-

ken vandegrootftegefproken hebben. Zulke
kleine dingen zyn het die in de kerken god-
vruchtig preken j op ’t raathuis welfprekent
pleiten j op de markt liftig en loos koophandel
dryven j op gaftmalen lekker eeten en drinken

;

op \ bet vierig beminnen,en op ’t lant als flavei*
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graven en fpitten. Zulke kleine dingen zyn het

*

die ter zee op roofvaren; in de hoven Konin-
gen en Vorften ’t honing om de mont fmeeren.
Zulke kleine dingen twiftredenen met Socrates
in defcholen,twyffelenmet Carneades , zitten

ftil met Epicurus, houden haar ftemmig met de
Stoitiften

, toonen zich morzich en ongehavenc
met de Cynifche Filofofen. In ’t kort, het is ons
zieltje die hier op ’t aartryk de perzonaadjes van
kamerfpeelders fpeelt. Ons zieltje is het, die

Ninus, Cyrus, Alexander ,Csefar, Attila,To-
tila, altemaal loutere weerelt gekken, op ’t too-
neel gebracht heeft ? Die de geheimeniiïen der

natuur doorfnuffelen , fchynen van verwonde-
ring over de kracht des zeilfteens buiten zich

zelven verrukt , en als opgenomen te worden.
Maar in de ziel is alles noch veel wonderlyk'er j

den eene zeilfteen wykt(wel te verftaan als een-

derhande polen in een rechte lini tegens tnal-

kanderen overftaan) d’andere zeilfteen : en in

tegendeel den eene zeilfteen nadert (namentlyk

als twee verfcheide polen tegens malkanderen
overleggen; d’ andere zeilfteen. Daar nochtans

de gantfche natuur , zo groot alfle zyn mag , die

die dingen , daarzein gelykeniftc mede overeen

komt
, omhelft en bemint 5 en dingen j die van

haar verfchelen, ichuuwt en myt. ’s Menfchen
ziel, alftè wil

,
' t geen al vry wat meerder te zeg-

zen is , bemint die genen , die haar gelyk zyn
,
ja

ook haar dooc vyanden , wanneerze Godvruch-
tig wezen wil.Dezelve zeilfteen fchynt het yzer

grooter kracht van yzer na zich te trekken,me-
de te deelen , als zy zeiver bezit : daar het noch-
‘ tans
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• tans tegen alle reden ftryt, dat iet een ander een

oorzaak byzet, die hy zelve niet heeft. Maar de
1 ziel beweegt en wort niet bewoogen : zy queft,

en wort zelve niet gequeft:zy gedenkt aan d’eeu-

wigheit, en is deelachtig aan ’t begin : zy over-

denkt het oneindelyk, daarze nochtans zelfs ein-

delyk is. Als het yzer de kracht van de zeilfteen

gevat heeft, zo keert zich het yzernadever-
fcheidenheit van de landen , nu na ’t noorden

,

dan na ’t zuiden,nu na ’t ooften,dan na’t weften.

Gy zout zeggen , dat het geen degelyk fpel was,
• en niet recht met de (leen toeging, maardatze
den menfchen brillen zogt te verkopen. Maar
wat is onze ziel, is het niet een fchoen die zo
wel aan de linker als rechter voet paft ? Ifte niet

op ’t veinfen doorliepen ,
en afgerecht ? kanze

zich by wylen niet wel aanftellen , als ofze ner-

gens van wift? nuifl'e vrolyk, dan treurig van
geeft 5 nu eerlyk , dan oneerlyk ; nu een Trojaan
dan een Italiaan. Nu niet anders noch anders als

een Polypus , en Diane Panagaee. Ten laatften,

om al het verwonderen eens te ftaken
, ben ik

hier noch over verwondert, dat de ziele, na dat-

ze zo veel arbeit in dit onnozele lichaam uitge-

ftaanheeft, en uit de donkere kerker verloft is,

in den hemel by God een eeuwig leven leit: dat-

ze dan elders leeft,maar in een veel ruimer plaats

als het lichaam was : datze dan verftaat
, maar

grondiger : datze dan van alle dingen kennis en
wetenfehap draagt, maar met meerder zeker-
heit als hier op der aarden : datze dan begeert

,

maar zonder droefheit en veerdiger. Maar wat
een diepfinnige en heerlyke zaak is ’t , datmen

weet*
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weer, dat tot noch toe de ziele van Lslius, Sci-

pio, Camillus, en Regulus (welke grote namen)

in’t leven Zyn:dat miflehien de zielen van Anto-
nius en Cicero,van Fülvia enTerentia,vanTibc-

rius en deGermanen t’famen en by malkanderen

woonen : dat ergens de ziel van Zeneka Neroos
ziel , zonder een quaat opgezicht te geven, ont-

moet: dat de ziele van Elvidius de ziele van Do-
minitiaan bejegent, zonder op het onrecht, dat

zyn Vader geichiet is,te gedenken: dat de Ziele

vartCaliguladezielvan Syllanus , maarzonder
fcheermes , tegen komt. Dat de ziel van Clau-

dius die van Agrippin , maar zonder duivels-

jftoelen ,
en veder ontmoet. Van dezen ftaat der

zielen, na het fterven, en fcheiden uit het lig-

haam, fpreekt Cicero aldus. Wit wijs is ,
verdraagt

de dood geduldig , maar een fot en verflandcloo'fe onge-

duldig : dewijl een wijs man wat verder z.iet , en zo

verre ziet dat \ry zich vaft voor laat (laan dat hy tot een

beter levengaan zal : maar een zot

,

om dat hy dom en

verbanddoos is , kan zulk* met zien. trant recht uit-

ge'feït y 'k verlang uittermaten feer om de Paitlen en

Africanen , die ikjby baar leven geeert en bemint hebbe ,

te zien. En ik begeer met alleènig , diegeene te zien erl

te[preken , die ikjjekjent hebbe ritadr ook dit geene ,
v.iw

U'ien ifgehoort > geleden ,
en zelve gefthreven hebbe, lk.

(cheide uit dit leven , als uit een herberg en niet als uit

een huis. Want de natuur heeft ons maar een herberg ge-

geven om te pleijlereny en geen vajie plaats om die voor al-

tijt te bewoonen. O heerlijke dag , op de welken ikjot

de byeenkomf en vergadering der zielen reizen , en uit

ditgewoel, geraas , en drekncjl fcheiden zal. Wantij

zal niet alleenlijk, tot de mannen reizen , van de welkt»
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ik z.0 ter[tontgebroken hebbe : maar ookjot mijn lieve

en beminde Cato , non tjfer onder de ^on vromer man als

Catogeweeft , Cato heeft in Godvruchigbeitgenen weer-

ga gehad. Dus verre Cicero.

Gy hebt, achcbare Toehoorders, des ziels

wonderheden met vlyt en aandacht aangehoorr,

en deffelfs majefteit ,
oorfpronlc , macht , en on-

ftei ffelykheit nu verdaan. De Godgeleerden
hebben iets , datze met geen tongen uitfpreken

konneri , te weten, de icheppinge , opftandinge

derdooden, en honden meer andere wonder-
heden. d’Artzen hebben iets, datze met gene
woorden weten uit te drukken , namentlyk ,

d’oorzaken van de derdendaagze en vierden-

daagze koortzen ,
en hoe het komt , dat de der-

den, en vierdendaagze koortzen op haar gezette

dag, uur, jaoogenblikt’elkens wederom ke-

ren. De wiskundigen hebben ook iét onuitfpre-

kelyks ,
als de verdeelinge van een Linie op on-

eindelyke, en ontelbare deelen, het vierkant

maken van een orhmetrek. Ook hebben de
Staatkundigen iet verborgens en onuitfpreke-

lyks , te weten j de verborgene gedachten van
Konmgen en Pnncen. Wy naturaliden zyn me-
de niet misgedeelt 5 want de ziel

,
waar van wy

gefproken hebben , is voor ons het gene, datwe
niet geen tongen uitfpreken 5 nochte met geen
pennen befchryven konnen, hoe, en op wat wy-
ze hy in ’t lichaam , en met het zelve vereenichc
is. Daarom wilt uw niet verwonderen over
’t geen waar over zich de gemene man verwon-
dert. Verwondert uw niet over rykdommeh,5

jvant die zyn vergankelyk > niet over koitelyké

N * en
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en nette huizen, dcwylze konnen omvallen;
niet over een ftoet en drom vaa knechten, wan®
die vallen bedrieglyk ; niet over prachtige wa-
gens en paarden, op zyn heerlykft uitgedoft , en
met allerlei paarden cieraat behangen, dewylze
uw verfcheuren en verflinden zullen. Dit ver-

f
aat altemaal , en het is een kleine tyt , dat wy
ie dingen bezitten. Maar verwondert uw vry

over de ziel , die wel zeer klein , maar groot van
kracht is;die uit den hemel zyn oorfpronk heeft,

en altyt van eeuw tot eeuwigheit blyven zal.

En indien deze ziel door deugden blinkt , zo

blinktze altyt : zoze in wetenfehap glinftert, zo

glinftertze altyt. De ziel is onze huwclyks goet,

dat ons eigen toekomt. De ziel is onze rechte

eigendom. De relt hoort Fortuin en den vyant

toe. Verwondertuw ten hoogften over de zie-

le, die gelukkig is , wanneerze voor ongelukkig
gehouden , machtig is, alszc voor machteloos
aangezien wort; ryk is, alsmen meent datze arm
is. Zy is met haar lot tevreden , alsze haar met
wysheit verzadigt heeft , en dan ter tyt wortze
eerft moedig en opgeblazen

,
en laat haar veel

voorftaan,ja overwint de geene die haar aanvalt.

Verwondert uw over de ziele, die, indienze

fchelmftukken begaan heeft, deflimfte; zoze

godvruchtigheidt, en vromigheit hanthaaft, en
voorftaat , de befte zaak is , die’er te vinden is.

Zommige menfehen worden d’oogen door de

ftaatzucht verblint; andere rekenen de overdaat

voor een wonderwerk. Zommige bouwen op
*t lant , en zetten torens op torens , op datze al-

|eenlyk maar de naam van wonderlyke men-
fehen
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fchen mogen dragen, ’k Beken , dit alles komt
wel uit de ziel, maar uit zodanige ziel , die d’ou-

de wetenfchap onbekent is. De ziel van een

wyze man acht dit voor ’swereltsvuilicheden,

en niet voor cieraden, voor een uiibrakinge van
brootdronkegierigheit, en voor een onnutte

meftinge van onverzadelyke gierigheit. De ziel

van een wys man fchat het licht van de middag-
zon veel hoger,als al de hovaardye en pracht van
Alexander. Als zy het lichaam met water en
broot vei zien heeft, zo meentze, dat’er niemant
ryker noch. te gelukkiger is als zy. De ziele, een
vroom en oprecht leven leidende , acht zich niet

ellendig tezyn, alszede hant uitfteekt , om een
Godloont je tc ontfangen ,

zo zy maar Hechts de
deugt bezit. Alsze met gelapte engefcheurde
klederen bedekt is , zo durftze de geen wel uit

tarten , die in purper en zyde gekleet gaan.Want zy begeert niet,datmen voor hare fchoon-
heit en heerlykheit , andren, maar zy wil heb-
ben datmen haar zelfdaar voor danken zal. Ais
zy haar hooft in’thoy, ofte op een Heen neder
leit

, zo fhaptze, dewylze dan van geen quaat ter

werelt weet
,
geruft en zonder zorgen : en lacht

en dryft de fpotmetder Vorftenen Koningen
ledekanten, koftelyke hooftpeuluen, en bedden
met donzen opgevult. Zy vervloekt geenen
dag, maar zo’er een dag is, die haar wat bang en
zuur valt , die verzoetze met lytzaamheit. Èn is

het zaak dat haar by wylen een vrolyken dag te
beurt valt* die weetze met zinnen en verftant zö
te matigen, dat ’t voor haar geen meer als een
gemene dag is. Verwondert uw over de ziele j

N % maar
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maar op datge uw noch zo veel te meerder over
den Schepper verwondert, die, fchoon hy open-

baarlyk klare bewys-tekenen van zyn goetheit

toont , nochtans in ’t fcheppen van ’s menfchen
ziel zich zelven(met oorlof gezeit) fchynt te bo-
ven gegaan te hebben. Eert deflelfs wysheit,
die in zo kleenen zaak, miflchien in een dun
luchje, d’onuitfprekclyke fchatten van zyne
deugt verborgen heeft. Eert deflelfs macht, die

de ziel
, dit hemels goet, wanneer ’t lichaam

,

dat met zo veel ongelukken en qualen omvan-
gen is, aangetaft

,
geplaagt

, en gemartelt wort,
van de fterflfelykheit befchermt en bevrydt.

Eert deflelfs goetheit , die alleen maar in de ziel

’t beelt van zynegoddelyke Majefteit , en heer-

lykheit in gedrukt heeft , en van niemant an-

ders , als van deze ziele bekent
,
geëert , en aan-

gebeden wil worden. Zo’er noch een Diodoor,
ofPythagoras op de werelt leeft, laat die met
dien zelven mont bekennen , dat’er een God is

,

waar door de ziele fpreekt. Zo’er noch een Epi-

kurus te vinden is , zo laat hy met dien zelven

mont bekennen , dat God voor ons menfchen
zorge draagt , waar mede hy tegens de voorzie-

nigheit gefproken,en de zelven na zyn meening
bondig met bewysrcden wederleit heeft. Ein-

delyk ichynt my die gene met een ziele begaaft

te zyn ,
dieze tot geen ander oogmerk bezit ,

als

om de waarheit en deugt te oeffenen, ’t gemene
befte , en de kerk goet te doen en voor te ftaan,

alsook Gods glorie te pryzen en te loven. Die
opeen ander oogmerk zyn leven aanftelt, die

verheft ziel en leven teffëns. Weshalve, eer-
•" ~ waar*
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waarde Toehoorders, wenfch ik uwaltemaal

zodanigen ziele toe, die godvruchtig, zober en

matig is , die overvloet van geboden der krifte-

ïykenGodsdienft. d’Overigheit wenfch ik zo-

danigen ziele toe , als de Fabricien , Curien, en

Fabien voor ’s vaderlants beften hadden. De
krygsoverften zodanigen ziele, als de Epami-

nonden , Themiftoclen, en Phocrons voor ’t va-

derlant in ’t lichaam omdroegen. De burgers

zodanigen ziele , als de ziele van Thrafybilus,

Agefialus ,en Aratus was, die liever ziel en aï

zouden quyt gegaan hebben, als de vryheit. De
rechters zodanigen ziele, die de ftrafheit van

Manliusmetde billikheitvanSeleucus matigt.

De ziel-zorgers en predicanten wenfche ik zo-

danigen ziele toe, gelyk de aljerheiligfte en

voorzigtigfte ziel van den Apoftel Paulus ge-

weeft is , die aan allen alles is geworden ,
om

zommigen tot Chriftus tebekeeren , en aan de

zaligheit te helpen. De Dodtoren zodanigen

ziel, die de leflèn van Hippocrates op haar duim
heeft en immers zo groote zorg voor het zieltje

van een arm, als ryk menfch draagt. De Koop-
luiden wenfch ik zodanigen ziel toe, als den wy-
ze Solon bezat, die de koophandel met des wys*
heits oefteninge zamen voege, en haar hier voor
wel wagte, datze de ziel niet fchuldig raakt,

dat is , de Stad niet moet ruimen. De Krygs*
knegten wenfch ik zo een ziel toe

,
gelyk S'icin-

nius Deutales had, die noit toelate , dat hen het

herte van vrees in de hielen zakt. En de Stu-
denten de ziel vanzEfchinus, die dankbaar te-

gen haar meefter is 1 en de moeiielykheit van de

N 3 ftu-
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itudie met een onfterftelyke naam weet té troo-

ihen. En ten laatften , wenfch ik my zeiven zo-

danigen ziele toe ; die in de liefde voor dit bloe-

iende gemeene befte, en eerlyke overigbeit, be-

leefde burgers, deze zeer geleerde jeugt, en uw
altemaal , zo wel d’een als d’ander

, die hier te-

genwoordig zyt ,
van nu tot in der eeuwigheit

volhart.

\Hebbe gedaan.

ftègevtit 3 als by Ariftoteles beekm , te veten , die van de ziele handelen >

aanfing te verklaren In denjare 1 635”.

Oratie van

5 HEMELS WONDERHEDEN.
Kheb onlangs, eerwaardigfte Toe-
hoorders, van de Wonderheden des

menfchen Ziele, by U 1. gefprokeni en

dewylge toen de opzegginge vlytig

aangehoort,en minlyk opgenomen hebt zo ver-

fchynik
, zullende nu van den Hemel {preken ,

wederom met deielve vrymoedigheit en ’t zelve

goet betrouwen in deze vergadering. My lult

een fprong te doen,en uit dit donker en aartfche

hol , waar in de fterffelyke menfchen tuimelen

cn woelen , en , midden onder duizende van

jammernifien
,
ellenden en zorgen de werelt op

en neder reizen en dooien
,
in den hemel , ’t op-

perfte des werelts , van waar de ziele haar oor-

fprong en geboorte plaats heeft, over te vliegen.Want God den allerwylten werksman , als hy
den menfch na zyn evenbeelt wilde Icheppen

,

zo
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j
zo voegde hy flegts aan de ziel een kluitje klai

,

* ofteolyk potaart, en hechte alzo dingen , die

[
van natuur konnen onthecht worden , door een

I wonderlyken temperament en band aan mal-

kanderen. Deze twe verlaten malkanderen niet,

maar gaan tezamen , zo wel’t onzichtbare als

\

het fichtbare, zo wel d’onft'erffelykheit als de

fterffelykheit, zo wel d’eeuwigheit als detyt,

. zo wel dewiflélvalligheitals de volftandigheit

,

i zo wel de geeft, een waardige zaak
,
als een ftuk

‘olyk vleefch. Wy zelfs zyn de gaften, en teffens

de woonftede, ’t gevangenhuis en de gevangen,

de blaasbalken en de wint. Wy zyn ten deelen

Gods , ten deden ’s menfchen
;
ten deelen

’s hemels, en ten deelen ’s aarts kinderen, ’k Zal

iets voorbrengen dat wat meerder klem heeft,

en deToehoorders wat beter in d’ooren zal klin-

ken. Wy zyn Alcibiadis Zilenen ; van buiten

zyn wy geen fpelt waardig, van binnen onwaar-
deerlyk * van buiten verachtelyk

, van binnen

wonderbaarlyk* van buiten onheilig en wee-
reltlyk , van binnen ongemeen heilig en eer en

dienens waardig. Zo wy ten aanzien van ons

lichaam gefchat worden , zo zyn wy naauwlix
een duit waart ; maar onderzoekt men ons

naauw , zo verbergen wy onder deze huit een
groote fchat

, onder deze fterftelycke fchors een

dierbaar en hoog verheven leengoet : te weten

,

de ziele, die alle dingen, waarom de ftcrffe-

lyke menfchen zweten, draven , kyven, en oor-
log voeren , verwerpt , en allerlei geluk en on-
geluk, ja ook de doot zelf verwint. En hier

door is aan ’t menfchelyk geflagt twederleizor-

N 4 ge
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ge veroorzaakt, te weten , een zorge voor ’t lig-

haatn , ofgelyk Plato zeit , voor den uiterlyken
rnenfch ; en een ander voor de ziele, ofin’erly-
ken menfch. Den uitterlyken menich bekom-
mert zig nergens mede , als met zich zelven , en
zyn begeerte: den inerlyken is doende om een
goet gëmoet te hebben. Den uiterlyken is een
morfig werktuig om fpys en drank teontfan-
gen , en de zelven zig weder quit te maken : den
in’erlyken woont tegens wil cn dank by den uit-

terlyken : den uitterlyken, wanneer ’tbloet be-
’

gint hetzig te worden
, begeeft ziqh , oftot gai-

ie welluften en hoererye , of braft en teert , of
fmeert elk een ’t honing om de mont ,

ofvergaat
als sneeuw voor de zon op ’t velt van wraakgie-
pigheit

, ofbezwykt en teert uit, wanneerze iets

gewigtigs en goddeloos poogt te begaan. Den
m’erlyken bemoeit zig nergens mede , dan
t geen nederig , Uil, veilig, zeker, heilig, voor-
treffelyk, uitmuntent en meer als gemeen is:

Den uiterlyken
, den hemel verlatende, begeeft

zig tot d’aartfchedingen:Dcn in’erlyken,’taart-

ryk verlatende
, ziet geduurig om hoog na den

hemel; en, dewylze verlangt om onder de he-
mellieden te woonen,rull niet, voor datze inde
kennifle der natuurlyke dingen en alle wonder-
heden, dieper in den gehelen al te vinden zyn,
volkomentlyk onderwezen is; het leven, dat on»

der haar eigen zorgen en bekommernifl'en doot
blyft en verflikt , is een lichamclyk leven ,

maar
het leven der ziele leit een levendiger en heerly-

ker leven : het eerfte leven
,
dat gelykzaam is als

iemant die geeuwt en quynen gaat, verheft al

. wat
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wat leven heten mag. Maar het leven der ziele

brengt haar jaren toe met heerlyke dingen te

verrigten , en om tot de ware wysheit te gera-

ken , en acht zich dan gelukzalig , alze aan haar

oorfprong gedenkt. Want , om de waai heit te

zeggen , den menfeh kan geen grooter heei lyk-

heit te beurt vallen , als daar met zyne gedagten
weder heen te keren,waar van daan de ziele,ons

bed gedeelte, afgedaalt is. En dit is d oorzaak)

waarom Plato gezeit heeft , dat hy dedoot be-

trachte , zo dikwils als hyin dehemelfcheen
Goddelyke dingen

,
die verre van d’aartfche

dingen afgefcheiden en gelegen zyn, doende
was. Luiden die nergens anders op uit zyn , als

om geit en goet te famen te fchrapen , te water
en te lant ,

om wind te doen , nacht en dag rei-

zen, in de zee huizen enkadeelen bouwen, en
alzo de revieren en meeren eng en naamver ma-
ken , arbeiden wakker hier op

, datze de ziel tot

flaafvan ’t lichaam maken, en aan haar kerker
noch vader fluiten. Maar die de hemelfche din-

gen onderfoeken, die fpringen buiten hun derf-

felykheit, en komen eveneens als vaneen lange
reize wederom t’huis,van hunne baliingfchap in

’t vaderlant : van hunne flavernye, in ’trykvan
yryheit: en zyn zo veel te verder buiten ’t lig-

haam ,«o veel te nader zy met hunne gedachten
by de hemellieden woonen. Zo dikwils als ik

my de twidredenen der geleerden voor oogen
del , zo voeg ik noch drie uit het ontelbare ge-
tal der twidredenen by de beden : Waar van
d’eerde de natuur der ziele onderfoekt: De twe-
de ’$ hemels geheimeniflen : De derde ’t wit en

N 5 ’t oog-
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’t oogmerk van ’s menfchen doen. Deze laatfte

handelt van de zaligheit ; d’Eerfte van die gene,
die de zaligheit bezit; De twede van de zitplaats

en woónftede der zaligen. De twe eerfte beftaan
in betragtinge ; de laatfte in oefteninge. En na-

deraaal ik onlangs van d’eerfte gefproken heb-
be , zo zal ik nu van de twede, te weten, van den
hemel fpreken , en hierom zo zeg ik ’traathuis,

de kerken , fcholen en koopmarkt , oorlof aan

:

men hoore dan van geen geroep en getier op
\ raathuis. De drie woorden , die op dagen als

mengeen rechtzit, verboden zyntenoemen ,

laat niemant uit zyn mont gaan. d’Oorzaak hier

van is , om datwe in den hemd zyn ; alwaar de
burgers beloningen

, en geen geboden gegeven
worden. De kerken houden vry op van de raen-

fchen te ftichten,en in Gods woort teonderwy-
zen ? d’Oorzaak is

, om datwe in den hemel zyn>

alwaar de godvruchtigheid niet geleert , maar
gekroont wort. Dat de fchoien dan ledig ftaan,

en de plak en bollepees, fcepters der fchoolmee-

fters,haar geftrengigheit afleggen.d’Ooi zaak is,

om datwe in den hemel zyn j alwaar wy de plak

en bollepees, en duifenden van jamtnerniflen en
ellénden ontwofl’en zyn. Ook dient het kyven
en keffen op de koopmarkt geftaakt te worden.
d’Oorzaak is j om datwe in den hemel zyn ; al-

waar al de namen der fchuldenaars door gehaalt

ftaan } en tuflehen de fchuldenaar en eiifcher

,

regter en aangeklaagde, voorfpraak en belchut-

teling, geen onderfcheit is. Als het in de fteden

openbare jaarmarkt is ,
zo krygen die gene ,

die

tot dé hals toe in de ichuit ftaken , cn die on-
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langs bancuerotgefpeeltzyn, verlof van even-

eens als ofze met vry heit begiftig zyn, te gaan
vry en vrank op de markt of op de beurs : zoude
het dan niet ougoddelyk zyn , dat , wanneer \vy

van den hemel fpreken , midden door de Harren
gaan, en boven over de wolken , donder, en bli-

xem heen gevoert worden, daar wy de maan, dc
moeder aller veranderingen

,
beneden ons leg-

gen hebben onze gedagten met aartfche ampten
en bedieningen bezich gehouden , en wy zo te

zeggen
, in het flyk van onze dagelykze werken

en beletzelen omgerolt wierden.

Lullig dan, myn ziele, vertel Gods glorye,

en de werken zyn'er handen. Breng aan den
dag

, alles wat wonderbaarlyk , en onuitfpreke-

lyk heerlyk in ’t bovenfte gedeelte des weerelts,

dat is, in den hemel te vinden is. Doet ons ope-
ning

, of den hemel van alle eeuwigheit herre-

waarc geweeitis: dan ofze op een zekeren tyt

haar begin genomen heeft : en of dit hoge too-

neel des wcrelts, dat wy met onsoogen aan-

fchouwen, vergaan zal : dan of het altytvan
eeuw tot eeuwigheit blyven zal : zeg ons

, hoe
groot den hemel is,en hoe wyt datze van ’t aart-

ryk afgelegen is } als ook waar op deze groote
versvulfzels iteunen en ruften : en ofden hemel
omloopt, en het aartryk ftii ftaat ; dan ofden he-
mel ftil ftaat en het aartryk omloopt. Zeg ons
hoe inel den hemel omloopt, want zy fchynt
met beweegt te worden

, maar voort te vliegen.
Zeg in wat orden de hemelen boven malkande-
ren leggen

, en vergeet ook niet dcftèlfs beftan-
djgheit

, fchoonheit , geftalte ,
yflelyke kracht,

en
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en verborgene mamere van invJoeinge en wer-
kinge in deze onderfte gewetlen , op te halen.

De menfchen behooren ’t hooft boven de men-
fchen , en al wat menfchelyk is te Heken. Het is

een gewis teken van de Goddelykheit in ons,

om datwe vermaak fcheppen in Goddelyke din-

gen, Dit is een klaar bewys-teeken van de toe-

komende onfterffelykheit , datwe onderzoeken

en doorfnuffelen de woonplaats van onze on-

lierffelykheit , doch niet als een vreemde, maar,

als ons eigen woonplaats. En midlerwyi ik

,

doorluchtige Toehoorders , van deze dingen

fpreek,zo zy t ftil en toont uw nederig en demoe-
dig:eveneens als ofge in de kerk om Gods woort
te hooren (lont. Wantnoit, zeit Ariftoteles,

moetmen fchaamachtiger en eerbiediger zyn,

als wanneei-’er van de Goden gehandelt wort.

Ofden Hemel vaneeuwigheit afgeweeft is,

dan ofze op een zekere tyt gefchapen is ,
daar in

komen de Filofofen niet overeen. De Pcripa-

teten , Aiillotelcs navolgers , zyn d’eerften van

allen geweefl , en na hen Averroes ,
Simplicius

,

Proclus, Avicenne, die d’oogen op ’s hemels

beftandigheit,langdurigheit en onvergankelyk-

heitüaande, datze van eeuwigheitgewedlis

,

uitgeftrooit hebben. Want het fcheen hen niet

waarfchynlyk tc zyn , dat God van eeuwigheit

een woonplaats gemift hadde, ofte eerfl ten lan-

gen lellen een woonplaats, om daar zich in op te

houden, gefchapen hadde. Maar alle d’oude

Geleerden, die voor deze voornoemde geleeft

hebben , als Anaxagoras , Democritus , Empe-
docles , Meliilus , Plato en meer anderen, het zy
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r dan datze zulks door eigen ingeven , ofdoor d®
• natuurlyke reden, ofte van d’iEgyptenaars en

Chaldeers geleert hadden ,
2eiden ront uit , dat

I den hemel gefchapcn en niet altyt geweefl:

; waar. Het is gelooft my
,
een zwaar en moeje-

j lyke vraag , en waardig dat ’s menfchen vernuft

1 zich daar in oeffent. Wy zullen niet ver loopen

om bewyredenen te zoeken , waar mede wy het

begin des hemels bewyzen zullen. Laatflechts

den hemel zelve voor my {preken
,
zo is de zaak

: licht te flechten. Menftaataltemaaleenpaarlyk
i toe, dat den hemel beweegt wort. Want alhoe-

wel'er een groote twift is
, aangaande de bewe-

ginge des firmamens , ofteronte, waar inde
Harren Haan , als ook aangaande de Zon : niet

te min gaat het nochtans zeker , dat al d’andere

dwaalftarren bewoogen worden. En is het zaak

dat den hemel bewoogen wort , zo moet’et ook
nootzaaklyk volgen

, datze een begin gehadt
heeft , zo wel van de bewegingc , waar doorzc
bewoogen, als plaats waarlangze bewoogen, en
tyt,waar by de beweginge afgemeten wort.Een
zekeren omloop van 's hemels beweginge bepa-
len wy door 't getal van uren,dagen,maanden of
jaren. Indienwe de zelve doorjaren bepalen, zo
moetmen tot het eerfte jaar komen ; indienwe
door maanden tot d’eerfle maantjindienwe door
dagen, zo moet nootzakelyk een dag van die da-
gen j indienwe door uren

, een uur van die uren
d’eerfte geweefl zyn.En’t kan u weinig verfcho-
nen

,
zo gy hier op zegt, dat zonder ophouden

voor dat uur noch een ander uur , voor die dag
?och een dag

, voor die maant noch een maant,

voor
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voor datjaar noch eenjaar voorgegaan is jen van
eeuwigheit d’uren,dagen,maanden,en jaren om-
gelopen ; en altyt wederom op nieu begonnen
zyn. Want hoe kunnen veel uren ofdagen, d'ee-
ne op d’ander volgende,eeuwig zyn

j
nademaal

elk in ’t byzonder begint en uit isrdes eens door,

is des anders opkomH, en het leven van den ee-

nen, is des anders weg tot de doot. Weshalven
kan geen geheel eeuwig zyn , wiens deelen een

voor een opkomen en uitgaan , en eindelyk zyn

.

Hoe konnen de jaren ofuren , die een vooreen
hun oorlprong hebben, zo gy die altemaal te za-

men oprekent, eeuwig zijn ? en ik bid u,zeg my
doch, wat dag is hetgeweeft, die d’eerftevan

d’eeuwigheit geweeH is ? wat uur was dat , die

d’aanvang van eeuwigheit maakte?W ilt gy,dat
de dingen , die begin en einde hebben , zodanig
een dag, uur, en maant zyn, met d’eeuwigheit

overeenkomen? Maar die zulx uitftroien,maken
dingen,die niet eeuwig zyn,eeuwig:heeten eeu-

wig dat begin neemt : en dat altyt geweeH, dat

alree vergaan is. Het moet’er altyt zyn, dat’er al-

tyt geweeH is. Alwaar eeuwigheit is,daar is ook
onveranderlykheit.Het vergaat niet door de tyt,

dat zich tegens de vergankelykheit , eer dat’er

noch tyt was,befchermt en bevrijt heeft.De be-

weginge des hemels is eenomdrajinge en om-
loop , maar een ronde omloop neemt zyn begin

van een flip. Eveneens als het omhalen van eeu

pafler van flip tot Hip in een bepaalde ruimte,en

zekere tyt volbracht worc.Het is my alevenveel,

hoedanig gy het Hip maakt , of in wat plaats gy
hetzet } zo Hechts de beweginge hare palen ,

en

fchrank
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fchrank van waarze begint , en perk, daarze aan

endigt, heeft. Stelt twee perken,het cene in het

ooften, daar de Zon opgaat,het ander in het we-
llen, daarze ondergaat, ’k Vraag u nu,ofde Zon
van eeuwigheit binnen defe perken, zynen loop

in een eindelyken ofoneindelyken tyt volbracht

heeft ? zo gy zegt in een eindelyken,hoe kan dan

de beweginge van eeuwigheit zyn. Want van

eindelijke tyden zult gy noiteen oneindelyken

maken. Gelyk zo gy eindelijke getallen by ein-

delij ke doet , het geheel dat’er uitkomt zal noit

oneindelijk wezen.Zegt gy in een oneindelyken

tyt j hoe kan het wezen dat in een eindelyke

ruimte , dat tuflchen ooft en weft befiooten leit,

de zon oneindelijke tijt blijft hangen.En gy zult

het ook niet loochenen , indien wy zeggen dat

den hemel van eeuwigheit bewogen is gewor-
den,dat God heeft kunnen in elk ormneloop ea
op eiken dag een Engel of blyvendc wezen
fcheppen; en indien hy dit tot heden op dezen
dag gedaan hadde , zo zouden die Engelen on-
eindelyk in ’t getal zyn j dewyl’er oneindelijke

dagen al verloopen zyn.Maar hes is onmogelyk,
dat’er in’erdaat een oneindelyk getal is. Want:
Godt heeft dat getal der Engelen getelt, of niet

geteltrzo hy het niet getelt heeft,zo zal God iets

konnen gemaakt hebben , hetgeen hy niet zal

konnen getelt hebben. Zo God dat getal ge-
telt heeft, zo zal dat getal even , ofoneven zyn,

indien even eindelijk, indien oneven ook einde-

lyk. Mifïchien denkt iemant onder u lieden by
zich zeken

, dat op zodanige wijze de bewee-
ginge en dagen , die van eeuwighejtafgeweefl



xo8 Gasper van Baèrles
zijn, voorgegaan zijn , op zodanige wyze de be-
wegingen en dagen, die noch komen zul-

len, in der eeuwigheit kunnen verlangt worden.
Maar het is heel anders met de duuringe van de
toekomende tyt, als voorgaande gelegen.Want
datnbchgefchiedenzal, datkanzyn, maar in

der daat is het noch niet : ’t geen voor by is, dat

isalrede op een zekere tyt geweeft. Niemant
Zal ontkennen, die eenigzins verftant heeft, dat-

men by ’t getal der dagen , die noch op handen
zyn , andere nieuwe dagen by doen kan , en dat

zonder ent. Dewyl het getal oneindeiyk en zon-

der ophouden kan vermeerdert worden. Maar
dat voor het getal der verloopene dagen , noch
andere dagen voorgegaan zyn , en dat zonder

eenig begin ; dat zal niemant , die by zyne zin-

nen is , toeftaan : dewyi’er gene dingen geweefi:

zyn , oftegenwoordig zyn, die innerdaat onein-

delyk in ’t getal zyn. d’Oorzaak hier van fchynt

deze te zyn; want die zyne gedachten op het

toekomende flaat, die blyftindie dingen met
zyne gedachten hangen , die van andere voort-

komen , en aan andere hangen. Maar die op het

voorgaande te rug ziet, iaat zyne gedachten op
d’oorzaken der dingen vallen, welker opklim-

mingeniet oneindeiyk kan wezen, dewyl geen

werkende kracht het oneindeiyk kan doorgaan,

nochte doorreizen. Maar, zult gy zeggen, ik

merk wel dat den Hemel bewogen wort, en

lees by alle fchryvers datze t’alle tyden en in alle

eeuwen bewogen is gewecft, maar datze oit be-

gonnen , ofopgehöuden heeft van zich te bewe-

gen, dat verneem ik niet. Hoe onnozel! zult

v <

' ~ ge?
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gy, dewyl gy niet ziet datze begonnen heeft

zich te bewegen ,
loochenen , datze begonnen

heeft. Elk loopt niet verder als tot zich zelven 5

en neem dietotgetuigeniflèvandezaak. Uw
hart wort , zo lang gy leeft , beweegt , als mede
uwe longen , het zy dat gy flaapt of flil zit , of

met andere dingen bezig zijt. Hierom zult gy
niet loochenen , dat deze beweeginge begon-
nen heeft. Wy worden altemaal als wy kinde-

ren zyn , in onzer oudren huis
,
dat wy niet zien

bouwen hébben , opgetoogen en grootge-
maakt, zullen wy daarom zeggen, dat onzer ou-

dren huis van eeuwigheit geweeft is, ofte niet

gebouwt is.Zommigen geven een antwoort,dafe

wat meerder fchyn en glimp van waarfchynlyk-

heit heeft, namehtlyk : Dat den hemel voor zo
Veel als het den hemel is,noit begin gehad heeft*

maar dat deflclfs beweginge begin gehad heeft,

’k Zeg ront uit,en ftel voor vaft,dat noit den he-

mel zonder beweginge geweeft is. Want dert

hemel is niet om zich zelven , maar om onzent-

halve gemaakt. Want den hemel behoeftmen
nergens als voorde beweeginge dank te weten.
Neem de beweginge weg, zo zal den hemel,dat
groote werk en kunftftuk zonder nut wezens
eveneens als het uurwerk ter werelt geen nut
doet

, als het ruft en ftil ftaat. Stelt de Zon aan
den hemel waar gy ook wilt, onbeweeglyk, het

eene gedeelte des wereltszal dan in een geduri-

ge duirternifle, het ander in een gedurig licht

zyn : het eene zal door de hette gezengt en ge-
looft worden

,
hét ander van koude verkillen eti

ftyf ftaan ; in het eene zal alles door de fchrik-

V' O ke
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kelyke en onuitfpreekclyke koude, in het an-
der door de groote en onverdraaglyke hette pn-
vrugtbaar wezen. Maar laat ons voortvaren, en
de voorftanders van d’eeuwigheit geheel over

ftag werpen. Den Hemel is of het allereerlte

van de gehele natuur,ofvan het eerfte voort ge-
komen , ofhy en het eerfte zyn even out, en ge-

lyk opgekomen. Zo den hemel het eerfte is, zo
moet hy nootzakelyk God en de Godheit zeker
zyn: ellendige menfchen en beklagens waardig,
wilt gy hebben dat God een werktuig is? en
dat die groote en Goddelyke Majefteit om ons
menfchjes gedraait en gerolt won ? VÏ ilt gy lie-

ver over den gehelen al een levenlozen
,
gevoel-

lozen , en verftandelozen beftierder ftellen , als

een hooger gemoet , dat alles wat leeft en niet

leeft, in wysheit en macht te boven gaat, er-

kennen ? Wilt gy , dat een ding , dat veel lager

als den menfeh is , en in waardigheit niet by de
zeken te pas komt , de menfchen wetten voor-

ichryft ? dat een lichamelyk en verftandeloos

lichaam over onze zielen , die met hare gedach-

ten over de hemelen heen klimmen , en iets, dat

waardiger
,
grooter en trcffelyker , als den he-

mel zelve is , vatten en begrypen kunnen, heer-

fchappye voert.? En zo gy zegt , dat den eeuwi-
ge God en den hemel even out en gelyk begon-
nen zyn j zo vraag ik, doch in zoetigheit, door I

wat recht hy den hemel beftiert ? want het kan
by geval niet omgevoert worden , dat ordentc-

lyk
, dat altyt op dezelve wyze , dat tot een an-

ders nut
,

profijt en welvaren bcwoogen wort

,

en noit het fpoor byfter raakt. Enis het zaak dat
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hy den hemel beftiert, door wat recht, is myn
zeggen, beftierthy die? Wantzohy zelverde

werelt niet gemaakt heeft , zo heeft hy die , of

van een anderen en vorigen bezitter gekregen ,

en hceftze ofte van hem geleent , of heeftze mee
kracht en gewelt hem ontweldigt, of van hem
gekocht , ofzy is hem in bewaringe gegeven,

of hy hceftze van hem gehuurt , of wettelyk

geërft; ofhy komt in een woefte bezittinge , die

een ander verlaten heeft , en treer iri de zelven ,

als of het hem geboden wort , eveneens gelyk

een heer zyn knecht, ofdienaar, ofhuurlink

iets beveelt. Gy kont’er niet mede door , maar
praat uw zelven in ' t net , wat gy ook zegt , eri

voorbrengt, ’k Verwagt antwöort van de
Regtsgeleerden , en datze een andere titel vart

beftieringe, behalvende fcheppinge, verzinnen.

Èn zeker deze fcheppinge is het eerfte en groot-

fte wonderwerk van alle wonderwerken. Ten
is zulken grooten wonder niet , dat een lcunfte-

naar een beelt , huis , ofte tafel maakt , want hy
heeft de ftoffe als kooper , hout , en elpenbeen
voor zich. Maar meer is het te verwonderen ,

dat de natuur een dier uit een ziel en levenlooze

ftoffe voortbrengt. Maar hier komt ook zelver

den ftoffe de natuur te baat. Maar dat God uit

niet gemaakt heeft den hemel , d ie zich over al-

les wat leeft en niet leeft, uicfpreit,en naaft God
by na d’oorfpronk en begin van alle dingen is

,

dat gaat aller menfehen verftant en verwonde-
ring verre te boven.

Immers zozeer moetmen zich ook verwon-
4eren over de groote der hemelfche lichamen •>

O % ent
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en over den yzelyken en onmeetbaren ftreek,

die tuftchen ons en den hemd leit. Sla uwe
oogen op het aartryk ,

hoe verre woont hier wel
het eene volk van het ander: te weten, de Po-
len van de Chynenfen , de Mofcovners van de

Troglodyten , d’Indianen van d'inwoonders
vanTunis. Wat een ent woonen de tegenover-

woonders , zytomwoonders , en tegenvoetelin-

gen van elkanderen af. Hoe menig hondert

myl leit de revierde Ganges van den Donauw,
den Hydafpes van den Strymoon , den Nyl van

den Rhyn , de Ganges van den Zein. En noch-
tans kan de veerfte wyte

,
die tuftchen twee van

deze voornoemde plaatzcn leit , de middelftreep

van een eenige vafte ftar niet uit maken. Zo
vele ftarren , en dat noch van d’allerkleinfte, gy
aan den hemel telt , zo veel maal kan in den he-

mel het gehele aartryk met zeen , bergen , bof-

fchen , en al wat’cr in is , ftaan. Een myt is het

kleinfte van alle gedierten. Onder de ziellooze

lichamen wort een zantje, enftofje, eengirft-

zaatje
, en een maancopszaatje , voor de kleinfte

gehouden. Maar zo God met zyn Goddelyken
en almagtigen hant de kloot des aartryks , die

hier by ons met yzer,ftaal en vuur onder ons ge-

deelt wort , waar op wy zeilen , vechten en de

heerfchappyen , en landen door de middaglinie

onderfcheiden, in de zon zette , die uit het mid-

delpunt des aartryks opwaarts zagen, zouden’er

niet anders konnen van zien, als of het een zant

of gerfte zaatje waar. Indienge in den hemel

,

Darius, die Alexander met vier hondert duizent

Pedianen tegen trok kont vernemen
, gy zult de

^
gaauw-
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gaauwde ziender zyn , die’er onder de zon leeft,

indienge dofjes zult zien , en een gevecht zoda-

nig onder het zaat van maankoppen is. Indien

gy (zogenomen) Xerxes , met vliegende ven-

dels voorttrekkende , de Hellefpont gepropt

van fcheepcn, en de Deenen in Italien gevallen,

in den hemel zaagt, gy zout zweeren datgy een

gekrioel en geweemel van mieren zaagt , die op

een voet breet lands doende zyn. Men zeit dat

den berg Athos in Macedonien , zo hoog is,

datze haar fchaduwe op het eilant Lemnos
werpt. Indien gy deze berg in de zon zette, zy

zoude in het minde geenfehaduw op ons wer-

pen $ en dat meer is, ook op die niet, die in de

maan neffens Menippus zal liaan, fchoon dat hy

dan de zon noch zo veel te nader is ? De zon is

zo groot,datze ook het aidergrootde dat op het

aartryk te vinden is, in groote overtreft. Den
hemel, waar indeZondaat, is meer dan dui-

zentmaal grooter als de Zon. En dcwyl den he-

mel van andere ronde lichamen , die noch hoo-
ger leggen , overdekt en omvangen wört , zo

raken eindelyk deze lichamen tot zulk een on-
gelooffelyke groote , die voor ’s menfehen ver-

nuft onbegrypelykis. En indien wy dengroo-
ten Copernicus gelooven , de darvocrende ron*
te overtreft de huizen van de Maan

,
Venus > en

de Zon zo verre in groote
, dat niet alleen dit

zelve gedarnte, waar onder de Zon houder t fes-

en fedigmaal grooter, als het aartryk is , maar
ook de lichamen

, waar in deze vuuren , te we-
ten , de Maan , Venus , Mercurins en Zon om-
gevoert worden f al hun groote verliezen , en zo

O 3 klein
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klein worden , datze de toekykers niet grootcr

als een llip en by na niet fchyncn te zyn. Gy
Stuurluiden,die met u dieploot den afgront van

de zee peilt ,
ontftel uw , en verfchrik vry over

de yzelyke groote van dit lichaam , wiens groo-

te met geen touwen , al vras geheel Europa aan

touwen gedraaid
,

te meten is. Gy, die de Ro-
jnainfche heerfchappye aan d’eene kant met de

Donauw , aan d’ander met de revier d’Eufraat

bepaalt j Gy fchippers die uit het noorden nu
na ’t ooften , dan na ’t wellen zeilt , en door de

woelte baren en golven , en daar góden en men-
fchen om gram zyn , de goutmynen opzoekt j

gy , die de magt des Konings der Hunnen , tot

aan de uitterfte grenfen van Afie en Afrika ftelt;

gy , zeg ik , vertelt my d’ommetrek en kreitzen

des hemels. Vergelykt al deze heerfchappyen

cn koninkryken. Als Indie , Moorenlant ,
Co-

ralfie, Macedonië, Perlie, Lybie , met de groo-

te en ruimte des hemels, dan zullen die gene, die

jneinen datze in het wellen, verre van huis,

pvergefcheept en gelant zyn , t’huis zyn. Die
meinen dat hunne heerfchappye zich wyt cn zyt

uittrekken , zullen qualyk een voet breet lands

bezitten : Die hun Gezanten van verre uit ande-

re landen t’huis verwachten, voor hunne oogen
t’huis zien t en alle Keizers , Koningen, Prin-

cen , en wie het ook zoude mogen wezen ,
niet

een voetllap lants bezitten. Alle lleeden ,
ftran-

den en ryken, die onder hun gebiet zullen Haan,

zullen
, dewyl het alles vermengt door malkan-

deren leit , en niet grooter als een vuil! is ,
deed

$iet meer alsd’ander toekomen. Invoegen dat
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het onnodig is , aan man voor man uitgedcelt të

worden, ’t geen geen deelen heeft. Nochtans

4
kom ik niet over een met die nieuwe Philofo-

phen , die ront uit zeggen , dat de werelt onein-
' delyk is , en de hemelen zich zonder ent of be-

paling te krygen, uitftrekken, Wantin wat
fchool, zeg my doch, hebben zy geleert , dat

een oneindelyk lichaam beweegt kan worden

;

nademaal het geen plaats heeft dieze verlaat

,

nochte nieuwe dieze weder inneemt.Want dit

> oneindelyk lichaam is overal. Indien zy looche-

nen dat den hemel bewogen wort , zo ftellen

zy die oneindelyke hemel, ofte volkomen en
volmaakt

, ofte onvolmaakt , en die van dag tot

dag door toedoen van eenige deelen voltoit

wort. Indien onvolmaakt, zo zal hyeindelyk

wezen , dewyl aan d’onvolmaakte hemel noch
iets nieuws , aan het oneindelyke niet kan by-

gevoegt worden, Indien volmaakt, zo zal hy al

zyn deelen,d’een met d ander vereenigt by mal-

kanderen hebben. Maar als al de deelen des he-

melts by een vergadert zyn, zo zal hy wederom
eindelyk zyn $ dewyl al de deelen van een onein-

delyk lichaam niet konnen by een vergadert

worden. Ten tweden , ofte God kan dat on-
eindelyk lichaam grooter maken , ofte kan het

niet grooter maken. Zo hy kan , zo is het niet

oneindelyk, indien hy niet kan , zomoeten zy
bekennen

, dat Gods macht uitgeput is, en God
niet kan , ook het minfte klcinfte lichaam meer-
der voortbrengen. En indien de oneindelyk-

heit of onmeetlykheit cens wezens alleenig

God toekomt , zo maken zy ofte de hemelen tot

O 4 een
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een God, ofte hellen twe oneindelyke dingen,

’t geen onmogelyk is. En fchoon in dit gevoe-
len geen kleine dwalinge en miflag fteekt,noch-

tans haat die Philofophen dit verdichtzel won-
der wel aan. Nu word ik hier door ook verrukt

en als opgenomen, te weten, hoe hielden he-

mel voortloopt ,
en met wat groote gezwindig-

Beit hy omgedraait wort. En zo groot is deze
fnelligheit, dat, indien de grootheit des he-^

mels ’s menfchen verllanr, te boven gaat, de be-

weeginge ’t zelve verbyhert en verwart. Men
heeft’er altyt byd’ouden en hedendaagze Phi-

lofophen om getwift , namelyk ofde natuur het

aartryk en ons, buiten ons weten, omdraait, dan
ofze den hemel rontomons draait: en ofdoor
deze beweginge d'op en ondergang der zonne

gefchiet
, dan ofwy zelfs dagelyks op en onder

gaan : wederom ofeen trage, dan ofons een ge-

zwinde woonplaats te beurt gevallen is : ofGod
alles rontom ons, dan of hy ons omdraait. De
geleerde komen in deze zaak nier met malkan-

deren over een, maar zyn van verfcheide gevoe-

len
,
en elk befchut en befchermt zich met de

gaauwhe verhanden , en oordeelders. Zommi-
ge volgen Arihoteles en Ptolomeus , andere

Pythagoras en Copernicus. Ptolomeus beving

de vrees, dat wy altemaal, zo wy omgerolt wor-r

den , een zwymeling in ’t hooft krygen , de he-?

den en gebouwen aan hukken van malkanderen

fpringen , en de geheele vlakte van ’t aartryk

,

daar op.wy wonen , haffen mogen. Coperni-

cus vreeh , dat , door de gedurige en fhelie om-
drajinge des hemels, het aamyk uit zyn gelcde-

Lui
"
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1 renfpatte , en ons alle mede ten val mogte flee-

pen. Ptolomeus dunkt het gevoegelyker te we-

I

zen, dat het aartryk , dat denmcnlch, Gods
evenbeelt en edelke van alle ichepfelen , draagt,

1
onbeweeglyk Uil Haat ; en de zon

, rontom het

aartryk heen loopende,als een dienaar, of kaars,

of liielle lamp gebruikt. Copernicus acht het

bequamer te wezen , dat de Zon een koning
van ’t geflarnt, in het midden van den al, gelyk

op zyn troon ftil zit, en het aartryk, eveneens

alszyn dicnarefte en ftaatjuffer, rontom hem
ziet heen loopen. Deze zelve Copernicus acht

het belachens waardig te zyn , dat de zon, dc

vierigePhteeb om het aartryk, onze moeder,
omgevoert zoude worden j dewyl de moeders

gewoon zyn de kinderen na het \ ier toe te kee-

ren, en niet het vier na de kinderen : en het zou-

de , zeit hy , onnozel liaan , zo het vier rontom
de fpys die gekookt moet worden

,
liep ; en , in

plaats dat de kooien ftil ftaan,de kooien wandel-

den
, en de fpys ftil ftont. JV'1 aar Ptolomeus re-

kent het vooreen werk van vol gevaars te we-
zen, dat de Zon, het eeuwig vier rontom het

aartryk gevoert wort,dewyl Je keuken het aart-

ryk door de gezwinde omdraajinge ergens te-

gen aanftootende , dan aan Hukken mogte val-

len, en wy menlchen halfgekookt en halfge-
rooft aan Hukken gefcheurt, en de koftelyke ge-

rechten met afch bemorft en beftrooit mochten
worden. Copernicus vreeft , dat het aartryk,

door het lang ftil leggen, mogt komen te ver-

vuilen en verrotten. Ptolomeus meint, dat het
gartryk tegcns de verrottinge door dc koude,

O ƒ [t on-
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’t onderaartfche vier en de winden genoegzaam
verzien is. Copernicus is daar geheel op uit , om
de natuur van al te zwaren arbeit te ontlatten

,

die lichter zal konnen het aartryk , als den he-

mel ,
die zo veel grooter is als het aartryk is , be-

wegen. Ptolomeus zeit wel waar , dat God al-

les, het geen niet tegenftrydig noch onmogelyk
om te doen is, heel licht verrichten kan. De
navolgers van Copernicus zeggen

, dat het aart-

ryk rechte, fchuinfe , en dwarze vezelen heeft,

waar door het in dier wyze , als de dieren kan
bewogen worden. Maar dat den hemel zulke

vezelen ontbreekt, en hierom ook totdebe-

weeginge onbequaam is. Die Ptolomeus aan-

hangen milten vezelen , waar door zy moeiten

wys zyn ,
in de Copernicaanfche herflenen , te

Weten , rechten om te zien wat recht is, dwarf-

ie om te fchuwen wat valfch is , fchuine om de

miflagen en zwymelingc voor te komen en te

verbeteren.Ik wil nu de zwaarlte punten en ge-

wigtigheden van dit gefchil niet overwegen

,

nochte de twi ft Hechten , en myn gevoelen ront

uit zeggen , fchoon ik voor den Paus Urbaan in

’t minfte niet bevreeft ben. Dat die gene,die’er

aan gelegen leit,ofden hemel,of het aartryk be-

woogenwort, heftiger de zaak , tot dat’er de

keel hees wort en ’t hooit omzwindelt, be-

twiften. My, om ront uit te zeggen, zo als ik

het mein
,
’t zy d’aard ,

ofhemel omdraait, zal

d’ondcrgank en val niet verfchrikken,’t zy beter

niet vaft geftelt te hebben,nochte met betrou-

wen van te vinden, nochte zonder hoop.’k Wil
alleenig dit zeggen, dat ik Nicolaas Copernicus

on-
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onder de grootfte en gaauwfte verftanden ree-

kcn,die’er oit te vinden zyn geweeft. Dewyl hy,

weinig hulp noch licht by d'ouden vindende,

een andere orden der hemelen, alsook van de

gehele natuur , die zeer gevoeglyk en heel licht

om te verftaan is , uitgevonden heeft* en daar in

alle dingen , die aan den hemel en op het aart-

ryk vcrfchynen, zich zo wel vertoonen , als in de

ftellinge van Ptolotneus. En by aldien dezes

mans magtzo groot geweeft waar, alsdeflclfs

fpitsvindigheit
, gy hadt al over lang de geheele

natuur het onderfte boven gekeert gezien;

d’Aartkloot, als ook de Maan , zouden al in Ve-
nus plaats verhuift zyn ; de Zon onbeweeglyk
in het middel-punt van den geheelen al ftaan

;

Mcrcurius dicht by ons leggen. Nochte Venus,
maar de Maan,Phcebus fufter, zoude in het der-

de rek des hemels wonen. Het firmament, daar

in zo veel vafte ftarren haar woonplaats hebben,

zoude ftokftil ftaan en verbaaft d’afpunten ,
die

door de langduurige beweginge ftaan roken en

gloejend heet zyn, aankijken. Dit gevonden te

hebben
,
en d’oude ftellinge des werelts Zo te

veranderen
, dat is Goden maar geen menfehen

werk. ’s Hemels, en niet des aartrijks overfnelle

kracht en gezwindigheit ,
bevangt my tegen-

woordig, die de voetftappen der Ariftoteliften

navolg,met een godvruchtige fichrik. Want de-

wyl de grote en ommetrek der hemelfche licha-

men,fchier met geen tongen uit te fpreken is, en
dag voor dag op de zelve plaats , van waarze ge-
gaan zyn, wederkomen ; zo moet nootzakelyk
volgen, datzeyzelijkgezwint omgedraait wor-
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den , dewylze zo verre een weg , binnen weinig
uren tyts,afleggen. De fnclte van de tiende ronte

is onuitfpreeklyk.Want door dien de Starrekij*

kers zeggen,datze wel tienmaal groter als d’agt-

fleis, en oneindelyke malen groter als d’aart-

kloot, zo roltze binnen een uur tyts zo veel

fchreden veer, dat de wjskunftigen het getal

willende optellen, wel drie dagen van doen zou-

den hebben. En zo ik inde rekeninge niet be-

drogen word, terplaatze, alwaar d’ommetrek
des hemels op zyn grootfte is , daar fchieten de
Harren veerder voort in eene minuit van een uur,

als een reiziger, die alle dagen tien mijl reifl, in

twee hondert jaar. Laten nu onze Poëten lopen,

en van gezwinde en fnclle dingen wonderbaar-
lyk fprcken. De winden, jEooIs broeders ,

bli-

xem, wolken
,
en de Pavtifche pylen by den he-

mel te vergelyken, zyn loom * vogels, paarden,

herten, revieren langzaam. Wien dit,’t geen ik

gezeit hebbe , onmogelyk dunkt te wezen ,
die

moeten my dit uytleggen, te weten, hoe dat het

mogelyk is, dat des gezichtsbeelt van Zon, ofte

maan, ofte geftarnte , dat noch hoger leit , langs

die onmeetbare wijte ineen oogenblik in ons

oogen valt. Indien zy hierop antwoorden en

zeggen, het is anders met een lichaam, anders

met een gezichtsbeelt gelegen > zo geefik hen

weder tot antwoort , dat het een grooter won-
derdaatis, dat een vloeibare zaak, endiever-
dwynlyk van natuur , zodanig het gezichts beek
is , langs zo een onmeetbare ftreek heel en on-

gefchent gevoert wortj als een lichaam, dat

yaft en bellcndig van natuur is. Ook laten zy
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deze knoop oploflen , namelyk, datdeweerelt

van des Zons ftralen gezwindcr als in een ogen-

blik verlicht wort, en nochtans na Epicurius

zeggen j zyn deze ftralen mede lichamen. Maar
wat mogen wy zeggen, ’s menfehen gedach-

ten, die, eer men ’t woort uit de mont heeft , uit

hetooftennabetweften, en wederom uit het

weften na het ooften overvliegen
,
gaan den he-

mel in fiielligheit verre te boven ;
daar nochtans

: ’t begrip der redenlooze beeften niet veerder

gaat, als zy met hun oogen zien kunnen, En in-

dien een kint een groot fchip in ’t water leggen-

de, met een vinger kan beweegen: eeneenig

paart, ofte lichte wint zware moolens omdrae-

jen j een luttel bolfekruit een yzere kogel won-
derlyk fnel voortdryvenj een klein getal van

mannen huizen , toorens ,
grafnaalden bewegen

en voortfchuiven.'waarpm zyn wy dan zo kleen

van betrouwen en ongeloovig, dat God, den al-

lermagtigften Schepper, degrooefte dingen en
die voor ons onmooglyk om te doen zyn, ver-

richten kan ? en in een plaats , die leedig is , een
lichaam beweegen daar niemantde beweegin-
ge tegenhout, ofte van eenig ander lichaam ver-

achten wort? Met recht moetmen zich ook ver-

wonderen’ over de aart , natuur, beftendigheit

enlangdurigheit, des hemels. By na al de Filofo-

fen , die voor Ariftoteles tyden geleeft hebben ,

hielden ftaande, dat den hemel en elementen
van eenerlei natuur waren. Pythagoras en He-
rachtus zeiden, datze uit vier beftont. Van
J

t zelfde gevoelen waren de yEgyptenaars , die

uitftrooiden
, dat’ct vier , als het een hooger ge-
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declte des weerelts ingenomen hadde, cn nu
niet hoogerkonde optrekken, zich in de ronte

neder gezet hadde , eveneens gelyk de vlam , als

zy tegens ’t verwulfzel van een oven aanfluit

,

zich in de ronte en vcrwulfzels wyze uitfpreit.

Emped’ocles geloofde , dat de hemel zo vaft en
hart was, als Criflalyn. De hedendaagze Filo-

fofen laten zich verluiden, dat den hemel niet

anders als lucht is* Maar Ariftotelcs wil dat den
hemel vloeiender cn dundcr is , als lucht en vier*

dat onder de Maan haar woonplaats heeft. Niet
weinig Godsgelcerden durven ftaande houden*
datze valler als metaal is , wel donker en dik van
bovenen, maar van onderen dun en fponsach-

tig, en doorfchynent* om het fpelenderge-

zichüsllralen zonder brekinge niet te beletten.

Maar ik durf wel vrymoedig en ront uit zeg-

gen ,
dat de Filofofen en Godgeleerden hier op

lofle gront en Hechte bewysredenen fteunen, en
niet anders zekers weten , als alleenig dit eeni-

gc, te weten, dat den hemel beftandiger en

llantvafUger van natuur is , als de lichamen die

onder den hemel leggen. Wat aangaat het ove-

rige, daar fla ik twyffel aan. Hierom, het zy wy
zeggen , dat de hemelfche lichamen van glas en

cryftallyn zyn, ofte van kooper en yzer , ofte van

een vloejende en dunne ftoffe, de Goddelykc
voorzienigheit niet te min verrukt my zo verre ,

dat ik zo wel over het eene , als over het ander

tot ftommens toe verwondert fta. Zo dezelve

van glaszyn , ’t is wonder datze door ’t fnel om*
draien, niet aan Hukken fpringen* dewylze door

tegenftrydige beweeginge beweegt worden.
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Indienze van yzcr zyn, of dakswyze hard ge-
maakt , zo verwonder ik my hier over , dewyl-
ze zich onderlinks aan malkanderen wryven ,

datter geen yzelyk gekrys en geluit verwekt
wort , of dat’er het Pytagorifche ackoort door
het voorby fchuiven der lichamen

, die met on-
gelyke drift voorby elkanderen fchuiven , niet

gehoort wort* Want alhoewel onze ooren kun-
nen door het dagelyks gekrys doofachtig wor-
den, dat zulk gekrys ons niet fchrikkelyk dunkt
te zyn , evenseens gelyk d'inwoonders gefchiet,

die by de fluizen van de Nyl woonen , zo kun-
nenze nochtans zo doofniet worden , datze ge-
heel niet konnen hooren- Zo deze hemelfche
lichamen dun en vloeient zyn , ’t is wonder en
meer als wonder , datze door het gefladig om-
draaien niet in malkanderen loopcn

, ’t gebouw
vlot raakt , en de ronten, die buiten het middel-
punt zyn , ’t fpoor niet byfter raken, die met een
andere ronteteffens omgaan, niet verftrooitj

en de Goden onder een vermengt worden.Maar
de hemelen veranderen noit , maar toonen altyt

een en dezelve gedaante. Geen deel vertoont
zich bouvallig, nochtefplerig, ofte van ouder-
dom verfleeten , ofte dat uit zyn gelederen en
zamenvoeginge gelpat is. Al wat beneden de
maan is , dat verflyt en wort door de beweegin-
ge der hemelfche lichamen bedorven, daar zy
zelven nochtans onbefchadigt en ongefchonden
blyven. d’Aard’ verandert in water, het water
in lucht, de lucht in vier, en zo wederom. Na
de lente komt de zomer , na de zomer de herfft,

na de herfft de winter. rDe zee loopt op en af.

- De
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De lucht is dan klaar , dan dik en dompig. Zom-
inige oorzaken van deze verandering en onbe-
ftandigheit brengt het aartrykte weeg, en na
dat deze ofwarm, ofkout, ofvochtig, ofdroog
is, daar na verandert ook de lucht. Maar de
voornaamfte oorzaken

,
alcvenwel moet den

hemel enlooD der Harren toegefchreven wor-
den. ’t Jaa<- volgt de zon , en na dat dezelve ons

nadert , zo zyn ook d’onderHe geweften nu
laauw, dan warm , dan heet. Immers zo groote

kracht betoont de maan in de vochtige licha-

men. Maar ook d’andere Harren verwekken by
ons op ’t aartryk nu koude, dan Hortregen en
andere onftuimigheden. ’t Geen altemaal in den
heme' niet gefchiet. Den hemel onder deze

veranderingen , weet van geen veranderingen i

hy doet ons lyden , en lyt zelfs ‘niet : hyHeltab
les in rep en roer, en blyft zelfs ongemoeit : hy
maakt verandering, en wort zelfs niet Veran*

dert: hy bederft en wort zelfs niet bedorven.

Zommige dingen geeft hy het leven
,
andere de

doodt, en zich zelfde onHerffelykheit. Op dit

gedeelte des weerelt,waar op wy woonen,duurt
een groot onweder niet lang. Hoe felder het is,

hoe eerder het overgaat. Alles loopt gezwint

,

ja wat het loopen kan tot zyn eigen ondergang.

Den hemel, myns oordeels, wort door zyn ihel-

le beweeginge ofte volmaak ter,ofte befchermt,

ofte altyt niet vernielt. Wy verwonderen ons

over des ziels beHandig en geduurzaam wezen
in dit lichaam. En nochtans neemt dezelve na
5
t verloop derjaren af en toe. Zy leert veel , en

vergeet ook veel. In blytfchap groeit en bloeit-
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ze ,
in droefheit quyntze. Wanneerze met we-

tenfchap begaaft is ,
zo blinkrze als de harren

aan den hemel
,
maav de onwetenheit maakt

haar nieteloos. De hoop maakt haar moedig,
maar de vreeze doet haar de moet zinken. Den
hemel wort noitflimmer nochte beter. De zie-

le verandert alle uuren van den dag. Den hemel
niet in eeuwen. Loopt het fortuin den menfch
maar eenigfins mede ofte regens ,-terftont raakt

de ziel het fpoor byfter. Den hemel gaat noch-
te door onweder, nochte door dreigementen
der reuzen uit zyn weg

,
maar gaat alty t zyn ou-

de gang. Den hemel, dewy 1 hy m de geheele na-

tuur geen vyant heeft, is onvergangklyk. Ofhy
door de Goddelyke macht kan vernielt worden,
daar aan twyffel ik niet. OfGod den hemel ten

jongften dage wil floopen,zulks leert my noch-
te de reden , nochte d’uitleggers van de H.
Schrift leggen dit klaar genoeg uit. By Plato

in zyn Timaeus fpreekt de bouwer des weerelts

in de vergaderinge der Goden , de hemelfche
lichamen aldus aan. Gy lieden z.ijt vergankelijk^van

natuur , maar door mijn wil z.uit gy niet vergaan
; om

dat mijn wil een groot er en fterker bant is , om uw
van eeuw tot eeuwigheit te laten blijven, als die banty

waar doorgy , toengy gemaakt wiert , aan malkanderen

gelaft waart. Die uitftroien, dat den hemel de
verandering onderworpen is, maar dat y wegen
dcveerte, de veranderingen van ons niet ge-
merkt worden

j die gene laten dit zolang op-
fchorten voor valt te hellen s, tot datze nader in

den hemel gekomen zynde , de veranderingen
met meerder zekerheit vernomen hebben.

P La-
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Latenwe nu onderzoeken, wat het is, dat den

hemel beweegt , waar door het gevaarte van dit

groote lichaam voortgedreven wortj wat het is,

dat den hemel in ftarkte te boven gaat , en dit

over groote lichaam, terwylhet beweegt wort,

,
onderftut. Het zyn gaauwe verftanden ,

die de
verborgentheden en fchuilhoeken der nature

aan den dag brengen , en , niet vernoegt zynde,

datze die uitterlykflechts bezien, de geheime-
nifte der boven werelt tot het minfte ding dat’er

in verborgen is, doorfnuffelen. Vooral ftaat

dit te zeggen
, te weten , dat het gevoel der ou-

den over deze zaak rouw en ongefleepen is.

Want tezeggcn
, dat denhemelvan Godzelfs

beweegt wort , en hy dit groote gevaart ,
door

al deflelfs leden heen geftort , verwrikke, dat is

omniet, en zonder reden gezeit. Wantzedert
hy van dat heerlyk werk, te weten, de fcheppin-

ge geruft heeft , zo vont hy raatzaam , dat den
eene natuur den ander dienden, en de tweede
oorzaken dat geene uitvoerde , daar hy eenmaal
laft toe gegeven hadde. Plato, van wienikzo
terftont gedacht hebbe

,
gevoelt qualyk dat de

ronden van ’s werelts ziel omgevoert worden.
Want, zeg my doch, wat voor een zoor t van

ziel is het, die nochtevoetzelnochte vermeer-

dering geeft, nochte gevoelt nochte begeert,en

den hemel nochte met verftant , nochte met wil

begaaft ? Ariftoteles gevalt, dat de hemelen van

d’Engelen ofverftanden, (zo noemt hy dezelve)

omgedraait worden. Maar nochtans leit het

Ariftoteles niet duidelyk in zyn fchriften uit

,

ofhy door d’Engelen God verftaat ,
dan of hy

tuflchen
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tufichen God en d’Engelen onderfcheit maakt.

Indien hy door de Engelen God verftaat,onbe-

hoorlyk en onfatfoenlyk bint hy God gelyk een

Ixion aan ’s hemels rat. Zo hy wil, dat de Enge-
len en de eerde beweeger van elkanderen ver-

fcheelen , om wat oirzaak volbrengt de lager

kracht de beweeginge , die hy in de andere din-

gen uitvoert , in den hemel ook niet ? Indien van

zich zelven een (teen’ na beneden en zonder op-

houden alty t kan beweegt worden , zo’er geen
plaats, waar langs hy henen zakt, te kort fchoot,

waarom kan dan ook niet den hemel van zich

zelven bewoogen worden. Myns oordeels *

heeft den fchepper den hemel een zonderlinge

kracht , die men ook natuur ,
ofgeftalte , of in-

nerlyk begin heten kan , mede gedeelt die in

de routen gedort, en door dezelve heen vloe-

iende , oorzaak is van deze overfnelle en groote
beweeginge. En gelyk de zwaarte en lichtig-

heit de lichamen , hoe datze grooter zyn , fnel-

der beweegen j alzo wort ook den hemel door
die beweegende kracht, die in dat groot en digt

lichaam ingepakt is
,
gezwint beweegt en om-

gedraait. Deze zelfde kracht onderdeunt de-
ze ruime en groote verwulfzels , op datze niet

naderen, ofte van malkanderen afwyken, noch-
te hooger opgelieht,nochte lager nedergedrukt
worden. De kundenaars zyn gewoon Zware en
groote lichamen

,
op datze niet na om laag val-

len
, by zeden en touwen op te hangen ; ofte

met fchragen
, datze niet zakken , van onderen

te onderftutten. In den hemel gaatmen met zul-

l$:e werktuigen niet om. Deze groote gebou-
P z wen
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wen hangen in een groote leedigheit , en heb-
ben niets boven noch onder zich , uitgenomen
God

, die overal is. Want niemant, denk ik , zal

zeggen dat de weerelt langs een ledigheit af-

zakt, maar datmen het niet merken kan, ofze

zakt, om datze altyt zakt
,
gelyk de plaats, waar

langs zy zakt , oneindelyk is. ’t Welk zommi-
gen onder d’oudePhiloi'ophen van d’aartkloot

uitgeftroit hebben, dewylze geen reden kon-
den vinden, waarom de zwaarte in de lucht

bleefhangen. En om dieswille lach ik ook met
de Poëtifche Fabelen

,
die verzieren

,
dat ’s he-

mels afpunten van Atlas gedragen worden.Ook
ftaat my niet aan,het gevoelen van Empedocles,
diezeit, dat den hemel zwaar is, maar dat de

geftadige omdrajinge d’oorzaak is , datze niet

valt. Eveneens gelyk een kroes vol water ,
wan-

neer hy omgedraait wort, belet dat het water,

fchoon het zwaar is, uit de kroes niet loopt.

Agrigentius reden ftaannoch op lollërgront,

dewyl hy den hemel zwaarte toefchryft, nochte

uitleit, wat dat voor een kracht is, die de zwaar-

te na beneden hellende,zo menige eeuwen over-

wonnen en geftut heeft. Wy ftaan flora van ver-

wondering over de bouwkunft der ouden,wan-
neer wy de wonderbaarlyke verwulfzels der

tempels, grafnaalden, groote ronde fchouwtoo-

nelen, galderyen aan cle palaizen
,
zo langwat-

men uitzien kan, boogen
,
graften, waterbaden,

zo groot als heele lantfchappen , als ook de Hui-

zen en muren met aandacht aanfchouwen.Maar
dit altemaal by d’hemelfche bouwkunft te ver-

gelyken , is maar jok en kinderlpel. Vitruvius

,



Oratie van ’s Hemels wonderheden, 229
als ook Agatarchus,Democritus,Cteliphon,die

voor Vitruvius tyden geleeft hebben, durven

opgeenlofle en bolle plaats de gront der ge-

bouwen leggen j is het zaak
,
datze genootzaakt

zyn, dit te doen, zoleggenzedegront ofte op

geftampte kooien, ofte fchaaps-vellen , ofte

oflen-huiden. Maar onze God bouwt op niet

,

en onderfteunt de hemelen met niet j invoegen

1 dat de lofvan de hemelen te fcheppen , befcher-

men , bellieren , en te onderftutten ,
hem alleen

toekomt. Vitruvius durft geen verwulfzels

Haan zonder onderfteuntzels en pilaren
,
geen

brug zonder lleunbalken
,
geen muur ophalen

zonder ankers. Dit durft God doen j en fpant

uit die yzelyke groote en onmeetbare geweften
zonder balken, zonder zuilen. Zonder zant,

kalk , en gement , kan Vitruvius niet uitrech-

ten. Maar God metzelt zonder kalk , hyzou-
deert zonder cement, en bouwt zonder zant.

Vitruvius voegt by de kerken
, tot cieraat, kan-

telen , verheven werken
,
gevels en ommeloo-

pen. Van al deze byvoegzels weet God niet.

Vitruvius werk is op zyn Doorsjoons, Corints

ofTufcaans. Niet een van deze werken heeft

God onder zyn werken. En nochtans is’er geen
werk , dat dit werk in groote , fchoonte , en
vafligheit te boven gaat. Wanneer een bouw-
meester winkelhaak , waterpas ofte fchietloot

ontbreekt, dan helt de muur na d’een ofander
kant, en de meeller is ang dat de muur om verre
valt. Maar onze bouwmeefter bemoeit zich
xnet geen gereetfchap, en bouwt dan op het ze-

fcertfte, als hy zonder hulp bouwt, ’s Menfchen
P 3 \ ver-
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vernuft, als het zyn uitterfte betl doet , maakt

werken , die zig van zelfs konnen bewegen, die

nochtans ,gelyk den hemel, gedurig niet kon-

nen beweegt worden. En zo miflchien een Ar-

chimedes in een bros glas de hemelen , waar in

een verzierde en nagebootfte tekendrager de ja-

renen maanden afdeelde, vertoont heeft j al-

evenwel heeft de beweginge,van dit glasachtig

en verganklyk lichaam,niet alty t konnen duren.

En zo een nieuwsgierigen hemels befchou-

wer, d’orde en llellinge van deze woonplaats

wat nader wil bezien , die zal over al bewysre-

denen en klare tekenen van de Godheit vinden.

Want alhoewel’er niet fnelder is, als dezeom-
drajinge des werelts ,

nochtans ftygen d’andere

kreytzen recht verkeert tegens de maan aan , en

fchuins opwaart ,
op datze alzo aan alle hoeken

des aartbodems een God vertoonen, Zy wor-

den altemaal door een eendrachtige en ftadige

beweginge, elk door de zyne, omgevoert. Niet

een is’er die ftruikelt, ofte ftil zoekt te Haan, en

fchoon zommige gezeit worden te dwalen

,

nochtans is in deze dwalinge een beftandigen

en hoogfte orden. Zy gaan nergens als daarze

behooren te gaan ; zo zy dwalen , het gefchiet

metvoordagt, en rede. Den hemel ontbreekt

zyn beftierder niet ,
zy wort roekeloos ,

nochte

by geval omgedraait. Degoddelyke majefteit

is aan alle oorden des weerelts tegenwoordig,

beftiert en regeert haar gebouw, dat by geen

ding ter werelt in fchoonte, welgefchicktheit

en bertandigheit te vergelyken is. Het water

ei) d’aarde , by de natuur onwaarde en verachte
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1

i dingen , heeftze in het onderfte van den Al , dat

1 is, na het middelpunt gefchopt. De lucht en

rt vier, die van grooter kracht zyn, heeftze

weerdiger plaats verleent. Maar den hemel,ge-

lyk die van treffelyker wezen is , alzo heeftze

i die ook in ’t bovenfte gedeelte des weerelts , op
eenheerlyker plaats geftelt. De grooten heb-

|
ben in haar palaÜen , kamers , zalen en verfchei-

I
de vertrekken. In den hemel hebben de dwaal-

> ftarren haar huizen en kreitzen , waar in zy ver-

I trekken. De koningen blyven niet altyt aan een

oort des ryksj maar trekken van d’eene plaats

op d’ander, dewylze over altemaal gebieden.

De d waalftarren blyven mede niet altyt aan een

oort des hemels , maar nu zynze noordelyk, dan
zuidelyker, nu verre van d’aart, dan dicht’er by.

Wanneer zich Kaizers en Koningen voor

’t volk vertoonen , zo gaanze altyt dan met die

,

dan met deze raatsheeren omgingelt; eveneens

ook ’t geftarnt , die nu tegens andere ftarren
1 over ftaan , dan onder dezelve , nu met Jupiter

,

dan met Saturnus , Zon , en andere dwaalftar-

renzamen komen j dan van de zelven weder te

rug fpringen , en achter uit deizen. Jupiter lieert

: zyn zekere ftarren om zich ftaan , die de ftarren
: de Medicus genoemt worden , en hem , als ofhy
haar heer was, dienen en eeren. Voor Jupiter,

volgens ’t recht dat. hem van ’s vaders wegen
toekomt

,
gaat Saturnus. De derde is Mars, een

fchrik voor ’t menfchelyk geflacht. De zon die

al d’andere lichten haar behoorlyk licht geeft

,

die de ziel des werelts is , en dezelve tempert,
leit byna in het middelfte perk , en is zo groot

P 4 dat-
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datze alles met haar licht bedraalt en vervult.

De Zon wort vergezellchapt van de blinkende
Venus, en heldere Merkuur. In d’onderfte

kreits wort de Maan
,

die van de Zon haar licht

fchept, omgevoerr. Romen heeft zien zitten

op haar fchoutoonelen , de Roomfche vroet-

fchap en burgery. Wy , op een hooger tooneel
ons oogen flaande

,
aanfchouWên, zo te zeggen,

zo meenige Goden en hemelfche Godheden
, als

wy aan den hemel zien, die altemaal cphaar
ampt, en op ’t bevel van den eenigfte beflierder,

Zonder eenig quaat opgezicht te geven , vlytig

pallen.

Zommige Philofophen houden flaande,dat’er

maar een eenig hemels lichaam is, en dat het

Zelve doorgaans zonder fcheidinge aan malkan-
deren vall is: en dat doordefielfs beemden en

weiden de Harren d’eene fnelder d’anderelangk-

zamer zwieren, eyeneens gelyk de vogels die

door de lucht vliegen, Andere zeggen
, dat de

Harren in haar loopkringen, gelyk een vall en

ónbeweeglyk vólk,pal ftil llaanjeh niet als door
bewegingen van haar lichamen , daarze in vafl

flaan
,
gelyk de nagels in een wagenrat

, omge-
voert worden. En uit dit laatlle gevoelen

, de-

wylze wel de waarfchynlykfle fchynt te zyn , is

opgekomen een zeker getal van kreitzen en

woonlleden , van 't achtfle ront afgefcheiden

,

der dwaalftarren. ’kWil my nunietvyandlyk
tegens het eerlle oflaatfte gevoelen aahftellen.

Maar God geve , welk van de tween gy ook
voor goet keurt

, gy zult altyt oorzaak hebben
om u tot verHommens toe te verwonderen. Na

't eerfle
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’t eerfte gevoelen ,
gaat die wonderlyke krygs-

heir der Harren als ofze in t gelit ftont, haren

weg , elke Har paft op zyn wacht ,
en wykt noit

uit de ftreek, die hem eens voor al gegeven is.

Die korter weg reizen
,
gelyk die dicht rontom

de Pool loopen
,
gaan langzamer j die grooter

,

fnelder ; maar die de laagte , te weten , langs de

midnachts liny reizen, het gezwinft van allen

1

voort.En deze beweginge gefchietzo eendrag-

tig
, en eenpaarlyk

,
datze altemaal op dezelfde

tyt , een en t zelfde perk verlatende ,
aan ’t zelf-

|

de op de zelffteoogenblik wederkeren Zyzit-

teren om elkanderen te naderen. Zy beven om
af te wyken. ’t Is haar op hals ftraf verbooden

,

buiten de gezette en vaft gefielde ordens te tre-

den. Gy zoud zeggen, dat elk weet wat weg hy

gaan moet
,
en een draat , die langs de baan ge-

fchoren is , volgt. Die wat grooter is ,
rept zich

niet, om die wat kleinder is voor byte gaan,

nochte de middelmatige voert ftryt met de ge-

ne die wat kleinder is. Zy doen elkander geen

onrecht. Elk verricht zyn werk op het gierlyk-

fte. Zy lichten ,
loopen zonder elkander de

kans afte kyken,zo wel die voor de wagen gaan,

als die in ’t voorhooft van de ftier , ofte rug van
de moedige leeuw ftaan flik’ren en blinken. Dit
denk ik dikwils by myn zelven , namelyk , dat,

indien God geheel Europe, Afie, Afrike, en
Amerika tot ronde klooten maakte , en dezelve

door de lucht recht boven ons hooft gezwint en
fnellyk omdraaide, dat ieder een ze verbaafl:

zoude ftaan aankyken
, en denken dat het fpook

>*aar. Maar wanneer de Harren in den hemel
P 5 om-
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omgerolt worden , 20 worden’er klooten, die

met haar groote ’t geheele aartryk en zee te bo-
ven gaan, omgerolt. Eenige duizent lichamen

worden omgevoert , die veerder van elkander

afleggen, alfle zelver groot zyn. Zy worden om-
gedraait, maar ruften niet, nochte woi den moe-
de

, nochte ftooten nochte botzen ergens tegen

aan. Onfterffelyke God , wat een arbeit gaat’er

in den hemel al om ! wat doen die hemel-
fche lichamen al arbeit ! wy woonen hier in ruft

en ftilte, buiten ’t gewoel der vliegende ftarren,

midden onder ’tgeruis en gebrom van vliegen

en muggen. In den hemel ontmoet geen eene

werelt, maar lichamen die grooter zyn als de

werelt zelve , ontmoeten werelden. Als wy een

kogel uit een grof gefchut voor by ons lyfhoo-
ren heen fnorren , dan ftaan onze hairen van

fchrik over end, en wy vallen , als van de donder
geflagen van verbaaftheit op d’aaad neder.Maar
wat meent gy wel, Toehoorders,dat’er om zou-

de gaan
, indien dan de Zon , die hondert maal

grooter dan het aartryk is, voor by uw lieden,

in den hemel ftaande, vloog : dan weder de

groote kloot van den regenachtige Orion,dicht

voor by uw zyde heenen gierde : dan dat yzely-

ke en groote lichaam van Jupyn recht boven

uw hooft ftont: dan neflfens uw zyde heen Ichoo-

ven Caftor en Pollux die groote gevaarten ,
die

altemaal in een oogenblik tyts ,
in eene minuit

,

een weg van ettelyke duizent mylen afleggen.

Als ik a! deze dingen t’huis by myn zelven over-

denk
, zo ben ik myn zelfs niet ,

maar fta ftom

als een fteen over de Goddelyke wysheit en

magt
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magt van verwondering. Maar zo wy nu zeg-

gen , dat zelver de kreitzen der hemelen , en in

dezelve re gelyk de Harren omgevoert , en niet

i door byzondere en eigene bewegingen voort-

gedreeven worden
,
goede God ,

van wat yze-

lyke en onmeetbare groote ziillen wel die licha-

men wezen , die elkander voor by vliegen zon-

der te befchadigen, en, om byzondere afpun-

ten omdraaiende, elk zyns weegs ,
hoe wel d

?

ee-

ne fnelder als d’ander , niet verwart , noch hol-

bollig
, voortgaan j maar (dewyl de oorzaken

,

die haar voortdryven ,
eendrachtig en beftandig

zyn) haar loop op de beftemdetyt volbrengen.

Zommige deden des hemels klimmen opwaart,

en zyn nochtans niet licht j andere nederwaart,

en zyn alevenwel niet zwaar j en hoewel andere

lichamen door de beweginge heet worden , en
in de brant raken , den hemel nochtans alleen is

bevryt, en weet van geen verbranden. Wy ach-

ten dit weinig door de gewoonte, die oorzaak

is , datmen zich luttel over groote en weerdige
zaken verwondert.Niet te min zyn het heerlyke

vertooningen
, en waardig dat het menfchelyk

gdlaoht dag en nacht dezelven aanfchout.Is het

niet verwonderens waardig , dat de Zon fchier

zo veel graden als dagen heeftPen 'tjaar met zyn
ommeloop begint en endigt ? dat hy ter plaats

,

alwaar hy ftil Haat
,
gekomen zynde

,
yft veer-

der te gaan, eveneens als ofde natuur den aftogt

aldaar blies
, en hem belatte af te trekken ? dat

dat hy den ondergelegen aardbodem niet ver-

brant, maar door het toe en afnemen der warm-
te, de felheit van de hette en koude matigt? dat-
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ze , fchoon de dagen en nachten niet altyt even
langk zyn, nochtans op zekere tyt van ’t jaar aan
’t menfchelyk gedacht,even zo veel licht als dui-

fternide verleent, op dat niemant de natuur van
misgund befchuldigt ? De Maan, om datze van
haar zelven geen licht heeft, keert haar voorzig-

telyk na de Zon toe , tot datze recht tegens hem
overdaande,vol wort.By beurte neemt de Maan
af en aan

, en beelt alzo door haar ongedadig
licht, een ongedadig leven af. Van ’t zelve licht

wort zy wederom geheel ontbloot ,
op datze

niet , zo zy op haar licht doffen en roemen wil-

de , de Zon zyn lofontdeelt. Dit zien wy dage-

lyks voor onze oogen,maar om dat het dagelyks

en jaarlyks gefchiet
, zo gaan wy het onacht-

zaam voor by
, en flaander geen achting op.

Geen kleene lofpleegen ook ’t fatfoen, een*

voudigheit , veerdigheit in ’t maken ,
heerlyk-

heit
, nuttigheit, enzekerheit ’t werk by te zet-

ten* Dit altemaal vimmen in den hemel op zyn
hoogde en uitnemende. Want wat overtreft

in fchoonheit ’s hemels gedalte, die alleen

alle andere fatzoenen in zich beduit en begrypt.

’t Fatzoen des hemels heeft nochte rouwigheit

,

nochte fcherpigheit, nochte hoeken , nochte
uitdeekende punten, nochte verheeventheden,

nochte holligheden- Zy is de bequaamile gedal-
te om iets in zich te verbergen en bewoogen te

worden. De gelykheit der deelen, die fchier

overal eveneens zyn, uitgenomen de darren, die

dikker en dichter zyn
,
geeft ’s hemels eenvou-

digheit te kennen. Men zeit, toen delichtge-

loovige heidenen te EphefienDianaas tempel,
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dat is , zo gy het by den hemel vergelykt, ’t huis

van een mier , ofte wyngaartworm opbouwden,
dat geheel Afien twee hondert en twintigjaar

daar aan gearbeit heeft. Maar dit huis , van waar

i ik rechtevoort fpreek , is van een eenige bouw-
meester in een oogenblik , zonder arbeit opge-
bouwt

,
en voltoit eer het begonnen was,volent

|!
zonder in ’t werk te vorderen. Degroote, van
waar ik gefproken hebbe , als ook de fchoonheit

en volmaaktheit , wyzen de heerlykheit van
’t werk uit. Licht en de kleure, ’t vermaak en
welluft der oogen, brengen de fchoonheitte

weeg. Van kleur is den hemel blaauwaehtig ,

gelyk de Sapphyr ;
’tZydan, dat deze kleur in

den hemel beftandig, en altyt blyventvan na-

tuur is 5 ofte door ’t fpeelen van de llralen en
lucht door elkander ontftaan zynde, aan den he-

mel, gelyk een tapyt, gehangen wort. ’t Ver-
maak, behalven al deze dingen , veroorzaken de
menigte der hemelfche lichamen, als ook de
verfcheidentheit van groote en beweeginge.
Want zommige heeft de natuur fnelder, zom-
inige loomer gemaakt -

3 zommige komen in dar-

tig , zommige in twaalf, zommige in een jaar

rontom, en weder op haar oude plaats ; zommi-
ge lichten zyn grooter, zommige kleinder;

zommige flik’ren, andere fchynen geftadig}
zommige kanmen altyt zien

, andere ,
die willen

dat haar wat meer eerbiedigheit bewezen wort,
verbergen zich v oor een tyt lang. Maar de nut-
tigheit, die den hemel mede deelt, is van zo
grootbelang, dat aan hem ’t leven, behoude-
niflè en aller ichepfelen heil en welvaren hangt.

Ook



2,38 Casper van Baerees
Ook dient dit niet vergeten te worden : name-*

melyk , dat dit groote kunftftuk , zonder eenige

onkoften , om dat het uit niet
, dat van geen

waardye is
,
gemaakt is ; zonder hulp , om dat’er

(uitgezeit God) niet was; zonder gereetfchap en

werktuigen , nadetnaal deze werktuigen zelver

eerlt moeften gemaakt werden.
Koningen enPrincen , wanneerze bezich zyn

om hen zelve burgers , en onderdanen in veilig

en zekerheit te Hellen , zo omcingelenze de He-
den met muuren en wallen , en voorzien de
vellen en kalleden met grachten , fchanzen en

borllweeringen op zyn HarkHe. Al deze werken
nochtans

, moeten voor ’s menfchen arbeit en
heevigheit wyken. Maar onze God heeft voor
zich zelven, en voor de zyne een Stad gebouwt,
die met geen wapenen te veroveren, nochte
voor den vyant om by te komen , is , nademaal

de plaats aüeenig, daarzeleit, haar bevryt en

fcheut-vry maakt. Deze Stad, op datzevan de

menfchen niet verovert wort,hout ons altemaal

gevangen , op datwe het niet ontfnappen , ofte

ergens na toe vluchten. En op datze geen vrees

heeft, om van buiten befprongen te worden, zo

heeftze alles in haar bezittinge genomen, en ge-

doocht niet dat het minlle ding buiten haar is.

Zyvoet, koellerten queekt ons altemaal, als

een goetaardige moeder,op dat niemant tegens

haar misgunllig is , ofte een quaat hart toe-

draagt. Zy ziet ons altemaal , d’eene voor d’an-

der na, binnen haar wallen ,
llerven , op dat nie-

mant over haar zegenpraalt. Wy hebben alte-

maal ons grafin deze Stad, Deze Stad braveert
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cn zegenpraalt over ons altemaal. Metmynen
en loop-grachten kan men deze Stad niet nade-

ren ,
nochte aantallen , dewyl God , den opper-

fte bouwmeefter, d’Elementen daar tuflchen

geftelt heeft , nochte met fchepen kan deze niet

bezetten nochte innemen , dewyl men de fche-

pen op de lucht niet konnen zeilen, nochte met
krygsknechten beftormen , om dat de krygs-

knechten , die zwaar zyn , tegens de hoogte niet

op kunnen fteigeren, nochte met toorens,noch-

te leeren beklimmen , dewyl men door fneeuw,

blixem, donder en vier moft gaan. Deze Stad

kan noch te door lift in ’t net gebracht, nochte

door voorwaarden bedrogen worden , dewylze

haar zaken zonder gezanten verricht. d’Ouden,
als Vegetius,Frontinus, zElianus, Polybius,

die.van de krygshandel gefchreven hebben, hoe
zorgvuldig vermanenze ,

namelyk : hoe dat in

't fchikken der flagorde , op een ander plaats

d’oudegemeene krygsluiden en overfte moeten
geftelt worden, op een ander plaats de fchiet-

ters met de ruiters omsingelt, op een ander

plaats de fchiltdragers ,
op een ander plaats die

met de llingers werpen , en op een ander plaats

de gemeene krygsluiden. In den hemel zien wy
zo veel duizenden geleden van lichten onor-
dentlykgefchikt, en de kleinfte ftarren onder
de ftarren van d’eerfte groote vermengt : in den
hemel zien wy Herculus ftaan

, daar den drie-

hoek glinftert, den boer blinken, daar de noort-
kroon zyn ftralen fchiet, den vliet Eridanus
glinft'ren

, daar d’haas flikkert : In den hemel
zienwe dat de lichtgewapende krygs-knechten
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en troepen zoldaten , als de viflehen enregen-

ftarren door malkanderen zwieren , de overfte,

luitenant nochte kolonel hebben hier bezonde-

re wachtplaatzen ,
d’oorzaak is de veilig- en

zekerheit. In een flachorde wort naau hierop

gelet
,
hoe wyt dat d’eene bende van d’ander af-

leit. Den hemel bemoeit zich met zulke be-

krompeplaatzeniet, en fchikt haar fakkels en

vieren zodanig , dat d'eene d’ander wel wat na-

der byleit , maar blyven nochtans altyt op de

zelfde plaats en even veer van elkander. d’Oor-

zaak is de zeekerheit. Die het krygsheir in flag-

orde willen ftellen,dragen hier voorzorge,datze

de zon niet van vooren in ’t aangeficht hebbenj

en op dat de zon, van plaats veranderende,

’t krygsheir niet hinderlyk is , zo doen zyhaar

beft om dezelve altyt van achteren te hebben.

God ,
Schepper des hemels , heeft de Zon zoda-

nig geftelt , datze al de ftarren zonder fchade

kan licht geven , het zy datze van vooren recht

op hem aanzien, ofte van ter zyden, ofte hem
van achteren navolgen. d’Ouden maken d’om-

metrekken van de Stads-muuren niet recht uit,

maar met punten en inhammen, om voor het

hammeien bevryt te zyn. Op ’s Stads-muuren

fteldenze ook toorens en ommegangen > op dat-

ze den vyant niet alleenig van vooren, maar ook
van ter zyden en van achteren beftooken en ne-

der matzen konden. Met zulke werken is den

hemel niet voorzien, die, fchoon hy rontis,

nochtans aan alle kanten recht fchynt te zyn ;

dewylze voor geen ftorminge bevreeft is ,

nochte heeft wacht , nochte ronde ,
nochte

’t woort
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’t woort in d’hoogdc veilich- cn zckcrheit van

noden.

Maar op dat ik niet en fchyn met Poëtifche

quakkcn voor den dag te komen , en veel meer

een qierlyke en opgepronkte , als een bondige

cn grondige reden te fpreken } zo zal ik voor-

taan van de natuur der darren beginnen te han-

delen, en recht uit bekennen, waar voor ons

verftant hier ftom ftaat, enblyft fteeken. Voor
eerd , zo goet gezeit als gedagt , beken ik recht

uit, dat ik niet weet , wat dat de darren zyn

:

namelyk , ofte het dikachtige delen des hemels,

dan of het zamengeloope vlammen en vieren

zyn, oftevade en aartfche lichamen, die niet

van zich zelven helder zyn , maar langs de vieri-

ge dreken heen fchuivende , zodanige glans en

kleur aannemen : dan ofhet deeltjes van de vie-

rige hemel zyn , die door de fleuven en fpleeteri

der onderde kreitzen hare dralen fmyten , en al-

zo voor ons verfchynen. Want indien het vie-

ren zyn , wonder is het en meer als wonder^ dat-

ze niet door 't gezwint omloopen verdroit wor-
den. ’t Is wonder met wat voetzel zo groote
lichamen gevoet worden, ’t Is wonder datze al»

tyt j
uid even zo veel voetzel ontfangen , en noit

nochte grooter , nochte kleinder worden : zo
het de dichtde deden des hemels zyn, ’t is won»
derlyk , dat allenig uit de zamenpakkinge der
delen zo dark een licht ontdaat: indien het
donk’re lichamen zyn, en met vremde vieren

befcheenen worden
,
Zo komt de zelfde zwarig-

heit en verwondering wederom, namelyk, wat
dat die vieren zyn : indien door delpleeten en

Q bui-
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buizen van d’opperHe hemel de vieren

glinH’ren,dit heeft in de dwaalHarren, die dicht

by de aart Haan,en in haar loopkring omloopen,

geen plaats. V eel dingen zyn in de natuur ,
die

wy niet ontkennen , dats’erzyn, maarzynon-
kundig hoedanig datze zyn. Wy bezitten een

een ziele, op wiens bevel wy beweegt worden,
en wys en geleert zyn. En nochtans is de ziele,

de natuur der Harren zo weinig bekent , als haar

bekent is wat datze zelve is , ofwaar zy is. On-
der deze eeuwigduurende natuurs werken hoo-

ren mede de fiaart-flarren , die haar zelden aan

den hemel vertoonen, Want al over lang is het

gevoelen verworpen, datze beneden de Maan
voortkomen , en , eveneens als d’andere vieren,

uitgaande en vei dwynende vieren zyn zouden.

Zommige , te weten ,
van die gene dieze in den

hemel Hellen
, Hroien uit , dat het geen oprecht,

nochte gewoonlyk geflarnt is, maar een valfche

gedaante van eengeflamt, uit de zamenkomH
der dwaalHarren ontftaande. Andere houden
het voor een dwaalHar , die zich zomwyl in

’tbinnenfle der hemels verbergt, zomwyl na

buiten toe aan de holle vlakte begeeft. Zom-
mige gevoelen , datze uit de verdikkingc en za-

menpakkinge der hemelsfloffe veroorzaakt

wort ,en doordeflélfs verdunninge weder ver-

dwyne. Maar wy willen dit hier zo by laten bly-

ven , dewylmen , om de rechte en grondige

waarheit daar van te weten , langer tyt tot on-

derzoekinge van doen zoude hebben,en ons ten

hoogHen verwonderen , dat in zo veel eeuwen
herwaarts, nochte by de Ghaldeen >

nochte

JBgip-
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jEgiptenaars , nochte Grieken , nochte in deze

laatfte eeuw ietzeekers aangaande de natuur

der Harren te vinden is. Waar uit blyken kan ,

dat God
,
gever der wysheit en verflants van zin

geweeflis, dat de menfehen in ’t onderzoeken

van deze flo/ïe zich oeffenen , en niemant over

de gevonde waarheic beroemen zoude. Ten
tweeden,nadetnaal de beweegingen van al d’an-

dere Harren, die over d’onderaartfche werelt

heen fchuiven , onwedcrrocpelyk en geduurig

zonder ophouden zyn , zo is hettenhoogfle te

verwonderen , dat alleenig de ftaart-flarren by-

wylen verfchynen en dan weder een poos achter

blyven. Want , ten alderlangHen gerekent , zo

latenze zich maar weinig maanden zien. De
dwaalHarren worden maar alleenig aan een oort

des hemels gezien, en gaan niet buiten de kreits

des tekendragers , de flaart-flarren hebben
meerder wil, en verfchynen in ’t ooHen, weHen,
en veeltyts in ’t noorden. d’Andere Harren heb-
ben altyt eenderlei geflalte. De Haart-flarren

fleepen nu een Haart van licht na zich ,
waar van

datze ook Haart-Harren genoemt worden , dan
vertoonen zy zich baarts-gewys , by wylen lyk-

kenze heel wel na een bos hair. ’tGeflarnte is

altyt even groot , even blinkent en klaar maar
de Haart-Harren zyn van verfcheide groote ,

als

ook haar glans en klaarheit
,
want zy nemen af

en aan, gelyk zulks ieder bekent is. Zommigc
Harren, om datze na by de Zon Haan, konnen
niet gezien worden. De Haart-flarren, al is de
zon haar noch zo na, kan men altyt zien , en haar
licht wort noit van ’t licht der zonne verdooft.

% d’An**
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d’Andre darren is het eigen rontom haar as regt

toe regt aan gedrait te worden. De ftaartftarren

beginnen zomwylen haar beweginge uit den
noorden , en gaan alzo door 't weften na ’t zui-

den , niet recht uit maar krom : zomwyl zetten-

ze haar koers ergens anders heen , en willen aan

geen wetten, dewylze eerft na een lange tyt we-
der verfchynen,gebonden zyn.Eindelyk (pellen

ookdeftaart-ftarren de toekomende dingen tc

vooren , en , om datze zich yzelyk dreigent , en
bloetdorftig van gelaat vertoonden , verkundi-

gen de gantfche rilt der aanftaande nootlottea.

Begeert gy d’oorzaak hier van altemaal te wee-
ten ? ’kWeet het zelve niet. Wy nakomelingen
hebben veel geleert , dat d’ouden niet geweten
hebben, ’t Geen ons onbekent is , zullen de
neerftige nakomelingen aan den dag brengen.

Om] ’s hemels geheimenillen te weten, zyn eeu-

wen van doen. De tyden verfchelen aan zeden ,

woorden , en kennifle der waarheit. ’t Is be-

hoorlyk , datmen de nakomelingen aan de yver

van de waarheit te verkrygen mede deelachtig

makc , op dat men niet meene , ofte dat wy ’t al-

les geweten , ofte zy van hun voorouders niet

geërft nochte gekregen hebben.
Maar ik keer weder tot het geftarnt. Dat de

ftarrea warmte by brengen , vernemen wy alte-

maal, maar hoe , en op wat wyzc zy verwarmen,
dat is niemant bekent. Het wort in twyffel ge-

trokken
,
ofde ftralen de warmte met zich uit

het geftarnte zelfs brengen , dan ofze door de

verdunninge en omroeringe der deelen des

luchts , de warmte maken, ’k Verfta myn lieve

Aril
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Ariftoteles niet ,

wanneer hy de lichtgelovigen

wys maakt, dat het licht door de verdunninge

de warmte veroorzaakt. Ook weet ik hier geen

doorkomen aan : namelyk op wat wyze de ftar-

ren, die door ’t licht warmte en droogte ma-

ken , door een andere kracht koude en vochtig-

heit veroirzaken. Ook kan ik dit niet wel vat-

ten : hoe dat d’eene dwaalftar fchriklyk en kout

is , een ander getempert , een ander warm , een

ander vochtig en regenachtig, en een ander

heet , dewylzc altemaal , niet anders als licht en

vier zyn. Vraagt gy lieden, op wat wyze ’t licht,

van het cene geftarnte , als een werktuig en

dienftbode, de warmte, en weder ’t licht van

een ander geftarnte de koude maakt? 'kweet

het niet.Waarom deSteenbok koningen maakt,

de Waterman viffchcrs,Mercurius koopluiden,

de Reus jagers ? 'kweet het niet. Waarom dat

Saturnus als hy in den Leeuw is
,
geluk belooft,

Mercurius als hy in deWaterman ftaat ,
waar-

zeggers maakt? dom ben ik hier in. Wat dat

die plekken en vlekken zyn, die de Maan zo on-

§icrlyk en droevig maken , als ook die onlangs

van eenige veerziende en gaauweverftanden in

de Zon vernomen zyn ? Xenophon zal hier op
zeggen , dat in de Maan menfehen woonen, en
dezelvelantis, daar in vele fteden ,

Bergen en
eilanden leggen.’t Schynt fpook te wezen.Maar
alevenwcl noclite hy,die fulks gezeit heeft,heeft

’er derven op zweren,nogte ik derfook nietmee
hem ftaan, of hetjuift zo met de zaak gelegen
is. Vraagt gy door wat kracht dat de ftarren de
voortteelingeder bergwerken, eb cnvloet, en

0.3 die
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die wonderlyke werkinge van mede en tegen-

lydinge voortzetten en te hulp komen ? ’k weet
het niet. Wilt gy weten , wat dat eigentlyk des

zeilfteens kracht is, die door een geduurige uit-

ftuivinge en uitvloejinge uit het noorden en
zuiden, geweftcn die tcgens elkander over-

ftaan, ook buiten de zeilfteen uitvliegt? ’k weet
het nier. Wy zyn genootzaakt tot d’invloejinge

der ftarren en verborgene hoedanigheden be-
fchutzels, toevluchten, en vryplaatzen voor
onze onweetenheit, te komen. En zo gy be-

geert te weten , wat die verborgene hoedanig-

heden zyn , en met wat naam datze te noemen
zyn , ’k zal uw de woorden , ’k weet het niet

,

die men zonder belchaamt te worden, niet uit

den mont kan laten gaan , weder toeroepen. By
al d«ze wonderheden komen noch ’s lichts

voortteelinge en verfpreyinge. Hier ftaat myn
verftant weder ftil , ofaltyt het zelve licht wan-
delden van plaats tot plaats bewogen wort: dan
of het door een geftadige voortteelinge eenes

nieuw lichts , van het eerfte licht komende

,

voortgeplant wort. Welk van tween gy zult

zeggen
,
het zal een mirakel wezen •, dewyl wy

merken dat het licht in een oogenblik langs die

groote ruimte des hemels , en hooftftoffen gins

en weder , zonder vertoeven ,
al verfpreit is ,

en

niet verlpreit wort. Ook is dit verborgen : of

de ftarren *t zelfde licht aan ’t aartryk vertoonen

en weder met zich fleepen , wanneerze onder-

gaan : dan ofze den fterffelyken menfeh altyt

een verfch en byzonder licht verfchaffen.’k Heb
yan den hemel gefprooken, ’tgeen ik weet en
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niet weet. Enalevenwel,fchoqn dat ik recht uit

beken dit niet te weten , wil ik om geen vergif-

; fcnifle bidden. Het heeft niemant, zo lang de

werclt gedaan heeft
,
geweten, en die haar voor

I laten ftaan datze het weten, weten het alzo wei-

. nig al* ik. Langzaam en zwaarlyk raken wy tot

de kenniflc der dingen , die zo verre uit onze

oogen leggen. Alle wetenfchap neemt zyn oir-

Ipronk van d’uiterlyke zinnen Maar hoe veel

dingen zyn in den hemel wel, die wy niet zien,

nochte horen , nochtc voelen j die , als wy daar

I nader by waren , aan onze zinnen zouden geo-

penbaart worden. Democritus, een overvlieger

van al d’ouden in de wysheit , heeft derven zeg-

gen, dat hy in den hemel menigte van werelden,

als ook andere hemelen , andre aartryken , an-

dere revieren , en andere menfchen zoudevin-
'den. Maar dewyl wy zo verre van den hemel af-

leggen , zo weten wy die dingen niet > ofte , on-

bedachtzaam daar aan geloof flaande , dooien

daarin. Indien Socrates van den hemel gezeit

en uitgekraait hadde : namelyk , dat hy dit al-

leenlyk wille , dat hy niets wille , wel waar zou-
de hygefprooken hebben, of ten minllen zo
dubbelzinnig en fchers niet. En miflchien zou-
de de waarheit zo diep niet verborgen leggen,
indien onze yver en neerltigheit niet vefflaauw-
de. Wy, die van dag tot dag toenemeh in zon-
den , verwondden ons dat de Wysgeertenoch
op haar hoogde trap niet is } En dat wy , die dft-

gelyks nieuwe zoorten en manieren van beuze-
jingen bedenken en uit onze. kruin doten , alle

de manieren van waarheit; noch niet weten,

4 Hoo-
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Hoovaardig zyn de menfchen met haar lichaam
op te pronken , en alty t bedenkenze wat nieus.

Wat nieuwe cn malle dolheit bedryvenzewel
niet , met de hoeden ,

knevels , mantels en rok-
ken. Zy toonen haar zotheit tegens den hemel
zelve

, en weinig Icheelt’et
, of’s menfchen der»

telheit befchuldigt zelfs den Schepper, dat hy
den menfch qualyk gefchapen heeft. De jong-
mans fcheeren ’t hair van de kruin , en bedekken
de gezochte naaktheit met een Hechte vilt, en
verwerpen alzo ’rbedekzel dat de natuur hen
verleent heeft. Elk hair wort in acht genomen.
Als ’t hair hen in 't aanzicht tot op de neus
hangt

, en de lokken langs de hals en fchouders

fpeelen,zo dunkenze wel datze zo rnoy zyn.Wy
zyn Hollanders , en lyken aan kleeding wel
Franzoizen. Wy,die in ’t noorden geboren zyn,

flroijen Arabifche poejer op ons hooft. Wy
eten prachtig , en zyn lekkerder aan den tafel als

deSabariten. Ten hoofzyn wy gailder en wis-

pelturiger als Vertumnis •, op de markt hant-

gaauwer als de Harpyen j in verbonden lichter

van woort als de Cretenzers. Die wat lang van

perzoon zyn
,
bukken voor over ,

en gaan krom,
om wat korter te lyken. Die in ’t tegendeel

kort zyn , trekken hóoge fchoenen aan , en vér-

toonen zich alzo grooteralffe in der daat zyn.

En dewyl onze zotheit noch op zyn hoogfte

markt niet is ,
zullen wy dan verwondert liaan

dat de geleerden en wyzen noch lerenPDaarom,

trekt uw’ zinnen van d’aartfche zorgen af, en

hangtze aan den hemel. Den hemel is ons huis,

den hemel is ons vaderlant. Den hemel hout dag
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en nacht voor oogen ,

wiltge de naam van men-

fchen voeren. Daar is noch veel overig om te

leeren, ’t geen wy tot noch toe niet geweten

hebben. De wetenfehap woont op een zeer

ruime plaats,maar d’onwetenfchap op noch veel

ruimer. De natuur opent haar heiligdommen

en geheimeniflen niet op een tyt. Zy deilt dan

en dan wat uit, ’t geenze begeert dat men we»
ten zal. Alle dagen hebben noch geen avont. De
toekomende zullen leren, dat de voorgaande

niet geweten hebben. Die hoop heeft dat de

waarheit kan gevonden worden , die is niet ver-

re van de waarheit. Dan bedank de natuur , als

gy in deze geheimeniflen en heiligdommen in-

gedrongen zyt. Den aartbodem , daar op wy
woonen, isnietgrooteralseen ftip. En noch-

tans acht men ons gelukkig , als wy een klein

Huk lants ofte eenige bunderen befluen , die by
den hemel te vergelyken , de groote van een

koorengraintje niet konnen uitmaken. De uit-

terfte grenzen van Duitslant den Ryn en Do-
nauw zyn. Van Spanjen het Pyreneefche ge-

bergteen de middellantfche zee. Van Sarmatie

de doode en groote Ys zee. De Koningen be-

roemen zich dat haar heerfchappye zich wyt
uitftrekt

, wanneerze de grenzen van haar heer-

fchappye met de twee zeen befluiten. Maar die

in den hemel (laan
, en na deze plaatzen zien

,

konnenze niet in ’t oog krygen. Om hoog zyn
overgroote en onmeetbare plaatzen en {treken,

die door den hemel afgedeilt zyn. Sla hier uw’
oogen op, en doorwandeltze met uw zinnen en
gedachten. Het aartryk en al de zêen doorm-

ol 5 zen
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zen wy in weinig maanden. Om in den hemel
van het ooften na het wellen te reizen, zyn eeu-

wen van doen. Die hier in zyn hutje als een klui-

zenaar in armoede leeft, zal in den hemel woon-
plaatzen bezitten , die geheel Afrika in grootte
verre te boven zullen gaan. Verdeil vry aan man
voor man de delen des hemels

, noch zal elk

grooter deel te beurt vallen als het geheele ko-
ninkryk van Perfie is. En zo’er geen bewoon-
ders te kort fchieten , daar zal ook geen plaats

te kortfchieten. In den hemel zal d’eene buur
met d’ander niet twiften,om '

t water dat van de
pannen afloopt. In den hemel zal d’eene pan te-

gens d’andere pan , nochte d’eene balktegens
d’andere balk aanftooten. Zoowy den hemel
in ’t gemeen niet zullen bezitten, men zal niet

klagen datzeafgefchooten of afgedeilt is. De
ziel woont hier in al te eng een wooning. De
ziel , zo zy maar alles mag doorfnuffelen , wei-

gert niet om met de kreitzen van zon , maan en

Jupiter omgedraait en omgerolt te worden. De
menfchen achten het voor een groot wonder-
werk fcheepen in zee gebrogt , hun wapen , dat-

ze voeren , in America , opgehangen , en landen

in den Oceaan, daar geen landen zyn
,
gevon-

den te hebben. Maar het heeft vry wat meerder

voeten in der aarde, dezen gehelen al op zyn

duim te weten,en die woonplaatzen van te voo-

ren te doorfnuffelen
,

die wy nu al in hoop be-

zitten. Maar, zultgy zeggen, wat nuttigheit

is’er van te verwachten, datiemantal, ’tgeen

boven ons is
, onderzocht heeft ?’t Is het groot-

ile dat men op aarde hebben kan , de natuur , en

i' . God j
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God, d’oirzaak van de natuur te kennen, Be-

halven dit noch ook dat den menfch zich tot

kommens toe daar over verwonderen moet , en

niet door hoop vaneen olyke wind, maar door

mirakuien verquikt en verheugt wort. Twe
dingen zyn in den hemel, die den aanfchouwer

op ’t hoogde doen verwonderen ; namelyk , des

zelfs hecrlykheit en nuttigheit. Stel de nuttig-

heit aan een zyde , de heerlykheit alleen zal ver-

wonderens waardig zyn. En , fehoon genomen
wy dellen dat het aartryk, woonplaats van

’t menfchelyk gedacht, van de derren niet be-

diert nochte gequeekt wort : dat de derren

,

zonder iets te verrechten ofte nuttigfieit te

doen, dechts maar op en onder gaan. Niette
min zullen de Zon ,

maan , en al de andere lich-

ten, aangename en eer en pryzens waardige ver-

tooningen in ’s menfchen oogen zyn. Wy zul-

len ons verwonderen , fchoon wy niet denken
datze eenige nuttigheit doen. Maar gy moet
het by de betrachtinge des hemels niet laten

blyven ; maar een weg in daan , langs de welken
men na den hemel gaat. Schuw alle ondeugden,
zo bezit gy van nu af aan den hemel. Betoom
de driften uwer begeerten , en gy zult het aart-

ryk ontgaan zyn. Die zich met de weerelt niet

meer bemoeit, die is fchoon al in een andere
weerelt. Al wie een zondaar is, die deekt tot de
keel toe in de dyk. Die van zonden adaat , is’er

al uitgekroopen. By deze zelfde trappen ,
waar

langs men tot de godvruchtigheit klimt, klimt
men ook na den hemel. Wien het betrout dat

hy qualyk gekeft heeft , die is hooger als de Py-
re-
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rcnecfche en Appennynfche bergen. Diczich
op nieuw begeven heeft om eerlyk te leven , die

is al boven de maan geraakt. Die de walg van

een goddeloos leven fteekt,en zich hoog en dier

aan de Godsdienft verbonden heeft
,
die baat al

onder de vabe berren. En die eindelyk ingeno-

men , en om deugden te doen volhart is , die is al

in den hemel ontfangen. Maar het is, Godbe-
tert, nu zo een tyt, dat elk zich een hemel op
d’aarde bouwt, en hier zyn Goden heeft en aan-

bidt. Een gierig rnenfch hout de geltkiben

voor zyn hemel , en ’t geit is zyn afgodt. Een
baatzuchtige verbrekken ’s Keizers hoven en de
zalen der ryken een hemel •, de gunb en gene-

gentheit des volks een godt. Een hoereerder is

een hoerhuis zyn hemel , de hoer zyn godt ,
de

boezem en borben van de hoer zyn altaar ,
on-

eerlyke woorden en gaile kullen zyn biecht.Een

tyran rekent zyn dolle ongebondenheit voor

een hemel, zyn wil en goetdunken voor een

godt. Een overgeloovige is den hemel gewei-

de beenen
,
God ydelheit , de godvruchtigheit

veinzinge , zyn kledinge een Cynifche mantel

,

zyn ambacht zyn naafte fchadete doen. Alzo
befmet zich een ieder met afgoederye ,

en hout

voor een godt al wat zyn hert begeert. Wyzyn
begaan om knechten , zonder de welken noch-

tans den allerwyften Diogenes geleeft heeft.

Wy zyn bekommert om kleeren,zonder de wel-

ken Bias gewandelt heeft. Wy zyn verlegen om
een woonplaats, dien wy voor niet in den hemel
zullen hebben. Wy dragen zorge voor onze ge-

zontheit
, die n<jit een goet gemoet ontbreekt.
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Wy zyn bekommert om erfgoet, ’t geen ons,20

wel alswe het bezitten ,
als datwe het noch niet

bezitten, maar daar op hoopen
,
plaagt enon-

ruftig maakt. Schud uit deze boejens en belet-

zels der deugden. Wie zich met deverganke-

lyke en aartfche dingen niet bemoeit , komt al

flapende en zonder moeite in den hemel. Maar
geit te winnen is een zoete en aantrekkende

handel. Mannen gy wort aan een goude keten

valt gebonden, op dat gy niet hooger zult klim-

men. Maar de welluft valt 20 zoet. Vrienden

gy wort aan een roeltige keten gebonden.Maar
niet is frajer als na eer te Itaan. Vrienden

, gy
wort aan een fchoone llrop geworgt ,

op dat gy
in eer en aanzien om ’t leven raakt. Doetnef-
fensmy boeten, en verbeter het geen gy in uw
leven onrecht

,
goddeloos en onmenfchelyk be-

dreven hebt. Den hemel, dat ik uw tot deugden
rade, geefter ons aanleidinge toe, want den
gantfe hemel is in rep en roere,alhoewel men de
fnclheit,dewylze Itil lykt te Haan , niet kan mer-
ken. Alzo moeten wy ook met ons verllant , dat

alles vatten kan , buiten de engten van ’s menfen
zwakheit wandelen , en niet ruften als alleen in

des wysheitswoelinge. Denzelven hemel, de-
wylze zonder verandering, beftandig , altyt du-
rend, en doorgaans even eens is, geeft hierdoor
te kennen

, datmen ’t eeuwig , ’t onmeetbare

,

en het befte zoeken moet. Als gy den zelven hel-

der en klaar ziet , en vol ftarren ftaan, zo ver-
werp de duifternifle van dwalingc en onwetent-
heit

, en houd voor vaft, dat het verftant nergens
anders mede yerhecrlykt kan worden , als met
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de wetenfchap van 't Euangelifche licht. Uit
de groote des hemels leere, dat de beemden der
deugden en eerlykheit zeer groot zyn , en dat’er

noit plaats of tyt ontbreekt om te doen , ’t geen
pryzens waardig is. Let op Saturnus, die loome
Saturnus. Deze vermaant ons, dat gewichtige
zaken door lankzame beraatflagingen verricht

worden, die wel eer een onbedachtzame en
fchielyke beraatflaginge verbrodde. IsJupiter
een eerbreeker, een iaftelder van verbodene
welluften , kant tegen hem , fchoon hy noch
eensJupiter was , met de redelykheit , daar hy
niet tegen op mach. Mars prys ik , nochte ver-

acht ik niet. Want onze ftaat is zodanig, dat

de Batavïers zo wel op 't eene als op ’t ander

afgerecht moeten zyn , en ons heil en welvaren

met oorloch ofte vreede zoeken. Indien de Zon
niet als heil en geluk belooft , niet als weten-
fchap en voorzigtigheit toezeit , zo zoeke elk

zich daar dan meefter van te maken , en doe zyn

befte om dat te verkrygen , daar de bedriegly-

ke ftarren hoop toe geven om te verkrygen.

Gy die koopluiden zyt, leere van Mercurius,
die de kleinfte van alle ftarren is , maar de wcl-

fpreekenftc van allen , weinig bedroch en leu-

gen, maar zeer veel welfpreekentheit. Venus
ipelt veel quaat te vooren , en fchoon d’onnoo-
zele duiven, endiedenechtenftant wel onder-

houden, haar wagen voort trekken , nochtans

begeertze dat de echtgenooten niet al te goet

betrouwen op haar hebben , dewylze bloedt-

fchant begaat en meinedig is.Ook wacht u wel,

dat dc maan , de huisvrou van de uren en Endy-
mions
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inions logge,wifpelturige,arme en zinnelofè ge-

malin,over uw niet te gebieden heeft.Want niet

is’er bedroefder als met de vallende ziekte ge-

quelt te zyn , en dat het hooft niet wel te pafte is.

Wy lullen wat hoogcr opklimmen. Bezie de
Draak,die niet verre van de Beerin ftaat, deze is

een teken van wakkerheit , fpitsvinnigheit en
fchranderheit. In de rechter zyde van Perfeus

blinken drie heldere fakkels,die der groten leits-

lui zijn; d’eerfte is een wegwijzer tot degod-
vruchtigheit,de tweede tot de gerechtigheit,de

derde tot de kloekmoedigheid Maar Hercules,

dien ftarkenHarcules,die digt by den boer ftaat,

wil hebben dat wy temmers van wanfchepfelen,

ais vangulfigheit, luigheyt, hovecrdigheit en
gramfchap zyn. Zelf Perfeus, Andromedes ver-

loftèr,luiftert de Koningen in d’ooren,datze,om

’t volk te behagen,de onnozeien niet moeten ter

dood verwijzen, en om ’t ongediert, dat is,’t ge-

mene volk te vreden te ftellen, die gene niet in

den kerker moeten fmijten, die ’tvaderlant gro-

te dienften gedaan hebben. De kreeft , als zy de
zon, die achterwaarts deift,wegjaagt,dreigt die

gene die van de deugt te rug arzelen. De leeu is

een exempel van een grootaardig en edel ge-
moet. De ram,een ftrijdbaar dier, van een onno-
digen oorlog. De Stier Van arbeit en lydzaam-
heit. De Tweelingen van eendracht. De Maagt
van kuisheit. Gy wegers, op datge met de aart-

fche fchaal geen bedrog doet , zo fla uwe oogen
geduerig op de hemelfche fchaal. Die bedekte-
lijk andere zoeken fchade te doen, die behoeven
maar op de Schorpioen te letten. Gy halfman-

nen.
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nen,die met u aangeficht wel Curien,dat is>vro*

ine burgers gelijkt,maar met u overige lyfwilde

beeften, fla u oogen op de Schietter. Dat d'on-

gelukkige , en die in het laatfle quartier maans
geboren zijn,met deSteenbok,die dcPlatoniften

de deur der góden noemen , in vrientfehap tre-

den : dat hy,die gcerne zijnJupijn zoekt te beha*

gen,Ganymedes,ofde water-man te vrient krij-

ge. De koude viflehen zien op die geen,die kout
en vergeefs imant liefde toedragen.Alfo kan den
gantfehen hemel

, en ider gedeelte des hemels

tot ftichting der zeden dienen.Indien iets aan de

geboden der geleerden ontbreekt,dat zal de uit-

geleide hemel altemaal volmaken. Gy lieden

doet van zelfs en ongedwongen ’t geen ik wen-
lle,datge altyd dede,en noit afliet.Wy fullen het

met wenfehen befluiten. Mijn grootfte verlan-

gen is, om u altemaal die hier vergadert zijt , en

my met gedult van den hemel hebt horen fpre-

lcen,in den hemel van aangezigt tot aangezigt te

zien, te groeten en te omhelzen j niet in dit ge-

waat en met deze lange rok aan,gelyk ik rechte

-

voort gekleet ben, maar in wit gewaat, zodanig i

de zaligen zullen gekleet gaan.Niet om redenen
i

en oirzaken van de waarheit te vinden,en de zel-

ve van de valsheit te onderfcheiden, bekommer-
lyk op te zoeken, want ons zal zonder bedrog en

wederlegginge in den hemel niet als waarheit

geleert worden. Niet om van de geheimeniflen

der nature,die wy onder onze voeten hebben, te

fpreken.Niet om uren lang vande deugden te le-

zen , maar om met u lieden des deugts belonin-

gen te genieten. Maarwy zullen in den hemei
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veel eer God van aangezicht tot aangezicht aan-

fehouwen } daar zullen wy den fchepper van den
gehelen al, den boumeefter der hemelen, en die

niet geringer,nochte even zo hoog, maar groter

als zijne werken is,met oogen zien.In den hemel
zullen wy diegene van aangezigt tot aangezigt

zien, die alle hemelen in zich bevat, en nochtans

van de zelve niet bevat wortj die over al zodanig

by zijne werken tegenwoordig is , dat hy noch-
tans buiten de zelve isjdie op zodanige wijze het

middel-punt van allen is, dat hy al evenwel de
kring is, wiens middelpunt, gelyk Trismegiftus

zeir, over al is, en ommetrek nergens.In den he-

mel lullen wy der Engelen fcharen,en de hetnei-

fche kerkvoogdyeaanfchouwen , die, dewijlze

lichameloos is , niet anders als gemoet, rede en
verftant is.My verlangt om in den hemel te zien,

ofAriftotelesde waerheit gezeit heeft, dat de
hemelen vande Engelen bewogen worden,waar
aan ik hier op der aarden altyd getwijffelt heb-
be. In den hemel zullen ons d’allerzaligfte en
doorluchtigfte zielen ontmoeten,en als wy Pau-
lus te zien krijgen

,
zo zullen wy noch aan zyne

welfprekentheit, waardoor hy de harten der

Heydenen wifl te bewegen,gedenken; wanneer
ons Petrus te voorfchijn komt,aan zyne forgvul-

digheit , waar mede hy de kriftelijke kerken zd
trouwelyk geregeert heeft. In den hemel zullen

wy met d’allerheiligfte vaders, wiens namen wy
nu alrede aanbidden,fo gemeen zijn als kinderen
met hunne ouders. En dichter by hem gekomen
zynde zullen miflehien injullinus déri Martelaar
n©ch een kenteken van d’oude Ihndvaftigheic

R vinf
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vinden, in Irenaeus een teken van yver tegens de

ketters ,
in Klement den Alexandryner van een

vlijtige Pricfter ,
in Cypriaan van zedigheit en

kriftelyke nedrigheit , in Hieronymus van eel-

hartigcgelecrtheit , in Auguftyn een teken van

bedaarder en zachtmoediger geleertheit , in

Athanafius van een onverzaagt geloof,en in Ber-

nardus van Godvruchtige eenvoudigheit.In den

hemel ,
(neme het niet qualyk, toehoorders, dat

ik , dewijl ik van den hemel fpreek , aan myne
voorafgezonde pant, myn waarde gemalin

,
ge-

denke)in den hemel zal ik u myn Barber,myn lief-

fte gemalin, met een heilig kusje, zodanig kusje

de zaligen ook paft,kuflen,en u voor uwe zorge,

die gy voor de huishoudinge gedragen , als ook
voor uwe liefde , die gy aan my , en uwe kinde-

ren bewezen hebt , voor eeuwig dank weten.

E y n © e.

$ed*an den 11 . van Sprol&elmaant des Jdsrs

EEN ZEGEREDEN,
Over het weder innemen vanBREDA,
Aan %ijn Hoogheit Print

FREDRIK HENDRIK,
Prins van Oranjen. ifc.

Ndien wy oit een dag", die Nederlant

tot prijs en roem , de bondgenoten tot

welvaren,de vyanden tot fchrik,geheel

Europe tot verwondering gcweeft
be=
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beleeft hebben ,

zo is het die dag ,
op de welke

Breda herwonnen is. Prijs en roemens waardig

is deze dag,wegens de gewichtige zaken,die wy
uitgerecht hebben, heilzaam wegens denuttig-

heit , en profijt , fchrikkelyk wegens de fchade,

die den vyand daar by geleden heeft, verwonde-

reus waardig wegens ’t uitgerichte werk en dc

gelukkige voorgank. Gene gedenkwaardiger

belegering,zo lang als’er oorlog gevoert is,heb-

ben wy beleeft, en over geen belegering zullen

de nakomelingen meerder verwondert liaan.

Het is hier alles op fijn hoogftc , en niet op fijn

laagfle toegegaan. De macht van de veroverde

Stad is ongemeen Hark geweeft. Het veroveren

gink over wreet en fel toe ,
en tot verwondering

van yder een
,

is ook binnen korten tyd de Had
overgegaan. Het ganfche gemeene welvaren,de

velicheit van onze heerfchappy, als ook de cier-

lykheit en faam der overicheden is in deze Stad*

gelykzaam als in een klein begrijp begrepen»

Wy hebben vele lieden zo nu en dan gewonnen,
maar door deze Had , die wy nu gewonnen heb-

ben, maken wy al d’andere lieden onwinbaar.

Zo menig Had als’er ontrent leit, is noch buit en

roof van de voorgaande tyden. Deze Had,die de

laatlteengrootflc buit is, komt om al d’andere

buit te bcfchermen.Wy zyn meer als eenmaal in

veltllagen met de zegen gaan ftrijken. Maar nu
plukken wy eerlt de rijpe vrucht van de voor-

gaande buit.Al ’t gene dat wy door zo vele over-

winningen verkregen en by een gefchraapt heb-

ben, dit altemaal verzekert en Helt in veiligheit

deze tegenwoordige overwinninge. Den min-

R % ~ fte
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ftc onder ons kan voor een Batavifche leeu be-

ftaan. Dit is ons wapen en teken. Den vyant

konde altijt na zyn believen in des lceus binnen-

fte hol doorboren,en den (elven aldaar vernefte-

len. Tot noch toe heeft den Vyant over Hollant,

Gelderlant en Brabant tot in het hartje van ons

land konnen komen. Van hier viel hy geduerig
met zijn krijgsheir op onze bodem,voerde op dc
zelve oorlog, en zette de grenzen geftadig in

rep en roer. Maar nu hebbenwe , na dat’er zo

vele fteden gewonnen en wederom verlooren

zyn , dat even eens als by beurten omgink , ein-

dclyk den vyand door Breda, de kroon en
fchilt van onze heerfchappy buiten geflooten.

Ten zy wy geen Bataviers waren, eertyts bont-

genooten en broeders van het altyt overwin-

nende Roomfche volk , wy mogten nu met ee-

ren den oorlog wel (laken, en zo wy eenigfins tc

vernoegen zyn , ons laten vernoegen met dat

gene tebefchermen, ’tgeenwy den vyant ont-

nomen hebben. Want den gantfchen tyt van

den Nederlantfchen oorloch , die wy met den -j

allermachtigften vyant zo veel jaren gevoert I

hebben, wort in drie onderfcheidelyke tyden 1

onderfcheiden. In d’eerfte tyt lag onze (laat in
5
t voet-zant , en wiert van den Hertog van Alba
jammerïyk onderdrukt. In de tweede fcheptze

weder adem, en kreeg den mont boven water.

Maar in de derde begonze eerft macht te kry-

gen , toen verftoegze den vyant en gink over al

den zegen ftryken. In d’eerfte tyt was het elen- !

dig met ons geftclt , wy doolden als vluchtelin-

gen zonder orde, zonder ftichtinge en zonder
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1

gek achter lant. d’0verken waren op de vlugt,

de Steden in ’svyants handen, endebontge-

nooten van het eerfte verbont, dat wy onder-

lings opgericht hadden , van ons afgefneden. In

’t kort het ftonter in deze tyt zojammerlyk en
deerlyk toe , het quaat had over al de overhant

zo verregenomen, dat, myns oordeels, Gods
hant daar onder moet gewerkt hebben,om alzo

door tegenfpoet , en door al ’t geene wat tegen-

fpoet en elcnde heeten mach , een nieuwe ma-
nier van regeringe in te voeren. In de tweede
tyt

:

natnelyk, onder Wilhelm, Prince van

Oranje , begonnen die dingen wat uit een beter

©og te zien , kaande als toen het nootlot , in

twyffel, wien datze ons, om over ons heerfchap-

py te voeren , zoude toefchikken. Het is onge-
looflyk als men’tzcit. Wy, die nu anderen
konnen befchutten en befchermen , regeerden
toen als arme weeskens , die vader nochte moe-
der hebben. Men Tocht buiten ’s lants,na een die

de nieuwe, en in nood zynde regeeringe met
raat en daat beftierde, en van geit verzag. En
naauwelyks was'er toen voor deze aangroeiende
regeeringe een befchermer te vinden ,

daar van
nu wel een ieder , nu datze tot een man geraakt
is, overfte zoude willen wezen. Wy, die nu de
maditigfte legers toeruften en in 't velt bren-
gen, moeften toen by andere gaan geit Ieenen.
Wy moeften toen fteden te pant zetten, met
welker geit wy nu andere fteden winnen, Wy
zochten verbont met die genen te maken, die
naderhant, om datze met ons in ’t verbont wa-
ren getreden

j zyn groot geworden , en op de
R 3 klui»
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kluiten geraakt. Met de vyanden is de fpot ge-
dreven , die eerft tot fchrik waren geweeft

, en
d’overwonnen en wanhoopenden baloorig

maakten. Maar in de derde tyt zag men ons

machtig en zeeghaftig , en wy verdedigden ons

niet alleen binnen ’s lants, maar voerden ook
den oorloch buiten ’s lants. Wy hebben den
oorlog vele jaren uitgehart, en den vyant uit

vele lieden en lantfehappen gedreven zynde,
van ons hals quyt gemaakt , en toen wy zo ver-

re waren , dat wy hem van den hals hadden, te ’|

water en te lant afgemat.Wy hebben den vyant

zelfs op de kullen van Spanje en Vlaandre ver-

flagen en geplundert, en hem zyne rykdommen
van Ooft, en WelHndic, tot groot voordeel

van ons, af-handig gemaakt. En dat meer is

,

toen wy nu binnen ’s lants , buiten vrees Hon-
den, zo hebben wy den oorlog een andere wee-
relt, namelyk Wellindie, aangedaan. Hierin
3

t Noorden Sewoonen wy heteeneBatavie, ea

elders in ’t Oolten daar den dageraat begint, het

andere Batavie. Wy hebben Eylanden, Kapen,
j

Kartelen, die hier eenige duizent mylen van i

daan leggen, de naam van Naflbuw gegeven,
j

Wy hebben aan alle hoeken des werelts oorlog
|

gevoert, en den zegen bevochten» Woelleen
ongebonde volken tot Chriftenen gemaakt, en

onder gehoorzaamheit gebracht. Wy , die de-

ze laatlle tyt belevende , en die over al van den

vyant, plegen omsingelt en bezet te worden, I

omsingelen nu gelyk met een jagers net

'svyants landen. Óver Maaftricht konnen wy
in Vlaandre

,
over s’Hartogenbos in Brabandt

val-
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vallen. En door Bergen op Zoom hebben wy
de Scheld in onze handen. En nu , door het ver-

overen van Breda ,
bevryen wy niet alleen de

binnen gelegene plaatzen voor het invallen van

den vyant ,
maar befluiten ook met onze fteden,

als in een ronde kring
,
geheel Brabant. Invoe-

ge dat wy van nu afaan al , over de gevangene

,

jafchier al gevleugelde vyanden fchynen te ze-

gen-pralen.

Ik zoude van deze belegering geerne ftilzwy-

gen, indien niet deze reden ook ter eeren en be-

fte van ’t Vaderlant aangewent was. Engelyk
het anderen tot fchant en oneer ftrekt hun lyfen

leven voor ’t Vaderlant niet te wagen, alzo zou-

de ik het my tot oneer rekenen , nu ieder zo ver-

heugt is , en van blylfchap in de handen klopt

,

voor ’t Vaderlant geen oratie te doen. Myne
Moeder heeft my , om den oorlog te volgen

,

niet ter werelt gebrogt- Niette min zal ik van

den oorlog {preken. Deze arm is noit met
’s vyants bloet bemorft geweeft, nochtans zal ik

het bloet der vyanden met een bloedeloze vcr-

haiinge aflikken. Noit heb ik in een flagorde ,

noit in ’t leger iet pryzens waardig uitgerecht

,

en nochtans zal ik binnen de muuren van deze

doorluchtige School zegenpralen. Myn fpits

heeft noiteenigen vyant getroffen. Alevcnwel
zal ik , doch zelver buiten gevaar blyvende , den
vyant nedermatzen. Ik zal Breda belegeren , en
alevenwel hier blyven ; ik zal het beftormen

,

zonder de hant aan ’t werk te Haan. ’k Zal Bre-
da veroveren

, zonder hant of vinger te verroe-

ren. ’k Heb verre van de vechtfchool Mars, die

R 4 vecht-
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vechtfchool verkoozen , alwaar ’t geraas der
trommelen, ’tgeklink der trompetten, en na
gebulder van ’t grofgefchut , den fpreeker niet

zullen verhinderen. ’kZal midden door de be-

leggers en bezettelingen zwieren ,doch , dewyl
ik het met Oranje hou , fcheutvry liaan. ’k Zal,

fchoon ik daar toe niet gebeeden ben , zyn
Hoogheits , des Princen van Oranjens lofopha-
Jen , dewyl het voor een van zelfs gezochte pry*

zinge, die men niet afflaan kan ,
maar gedwon-

gen te doen is, gehouden wort. Het ftaatmy
Vry te {preken

, ofte zwygen , alhoewel ik door
j

de doorluchtige daden, die’er verricht zyn, uit-

getart wort om te {preken , en d’algcmenc ge-

lukzaligheit het zwygen verbiet. Men behoeft
die geene niet te pryzen , van wiens overwin-
ningen de gehele werelt te {preken weet, en die

tot getuige ^an zyn deugt heeft de bekenteniflc

van zyn eige vyanden
,
en die liever ziet dat men

syne daden {lil zwyge , als dat hy daar door zou-
de beledigt worden.En by aldien ik deze groote

daden met woorden na hare verdienflen niet zal

liitgedrukt hebben , zo zal ik hier mede ver-
J

noegt zyn , dat ik een middelmatige kracht van

fpreken , in een ftoffe van groot belang , verfpilt

hebbe.

Omtrent deez’tyt had elk van onze naburen
zyn handen volwerks. d’Een eifchte weder,
’t gene hy verlooren had , een ander quam zyn

bontgenoten in den oorlog te hulp , een ander Ij

was bezig met de grenzen van zyn heerfchappy

vvyder uit te zetten j andere befchermden he-

vig de landen, dieze van hun voorouders geerft
’ '

' ' ‘ '

‘ hac^s
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hadden. Overal flreet de deugt met het geluk,

de kloekmoedigheit met deroekloosheit, de
liefde der vryheit met de zucht van eer in te leg-

gen. De Zweden, gedenkende noch aan haar

oudemanhaftigheit, was den moet noch niet

ontvallen , en , fchoon Koning Guftaafoverle-

den was,zo zat alevenwel dit ftrytbare volk niet

Uil , maar zette den Sax , om dat hy van hen af-

gevallen was , betaalt , en verachterde en belet-

te niet weinig de voorfpoet en gelukkige voort-

gank van den Kaizer en ’t Huis van Ooltenryk.

d’Overblyfzcls der Zweden gaven de Saxim-
mers zo veel te doen, als de Sax de Zweden,
toenze noch in volle ftant en door den oorlog

niet verzwakt waren. De Kaizer , volgens

’t recht van ’t Boheemfche ryk en majeftcit zy-

ncr heerfchappy , trok met verfcheide legers in

’t Noorden, en verjoeg den vyant, een uitheem-
fche , en die in het hertje van Duitflant lag ,tot

aan de uitterfte grenzen en kullen van Portie-

ren , aan d’Ooltzce gelegen. Den Koning van
Engelant, als hy voor zyn verdreven maagvcr-
want met goedigheit , met fmeeken en bidden

,

en met benoorlyke voorwaarden voor te Haan
niet konde verrichten

,
zo nam hy tot deze mid-

delen de wapenen te baat. Den Franfman voer-

de voor de Lotteringer, Vereenigde Neder-
landen, Savojer en Zweet , oorlog door zyn ge-
heele ryk en verzwakte d’Oollenrykers in

Lombardyc , in der Elzats , en in Doornikker-
lant met machtige legers. Den Cardinaal In-
fant, die onlangs tot lantvoogt van Brabant en
cTomleggende lantfchappen aangenomen was

,

R 5 hoop-
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hoopte dat zyn manhafrigheit , beroemtheit

van gedacht , en de dapperheit zyner overften

,

d’opkomft van de nieuwe lantvoogdyfchap

zoude wezen; en op den Franfman en ons vyant-

lyk en heftig gebeten zynde , ftopte het hier en
daar , om de grenzen te befchermen , vol zolda-

ten. Den Koning van Denemarken in ruft en

vrede zittende , en van alle oorlogen ontflagen

zynde , lag , om de tol , op de revier d’Elfmet
die van Hamburg,cn van d’andere lantfchappen

over hoop. De Paus Urbaan, ziende d’Europi-
fche Vorften dus tegen elkanderen gekant , dee-

de zyn befte om hen weder tot eenigheit te

brengen, noodigde tot dien einde de voornaam-
fte hoofden van de ftrydende partyen tot Keu-
len. En tcrwyl al deze dingen in andere ge-

weften aldus toegingen , zo hebben de Heeren
Staten van deze Vereenigde Nederlanden hun
kracht en mogentheit , door een wytberoemde
velttogt in Brabant getoont. De Prins, wien
het geluk nu gebeuren mogt, was ook niet ver-

re te zoeken; maar , zich over de voorgevalle ge-

legentheden beraatflagende, vermeerdert het

getal der voorbevochte overwinningen ook
noch met deze overwinninge , dewyl’cr zeer

veel aan gelegen lag. Want het fcheen niet te

paften
, dat ,

tcrwy Koningen en Vorften ron-

tom ons elkander in ’t hair zaten, den Naft'ou-

wer alleenig ftil zat, cn’t fpel aanzag. Hetkon-
de , docht hem , van rechts wegen niet gefchie-

den, dat de Spanjaart die Stad in handen had-

den, dien zyn gedacht mede ten huwelyk ge-

kregen hadde , en haar eigen toequam. Ieder

een
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een gelooft vaftelyk , dat het van God zo be-

fchoren is ,
dat de herflenen der Ooftenry-

kers en Oranjers niet alleenig niet over een ko-

men ,
maar dat ook hun woonfteden verfchei-

den moeten zyn. Zo lang is’er aan beide kan-*

ten met ingekropte haat gevochten, dat wiflc-

linx de fteden overwonnen worden , en over en

weder gaan , en geen anderen Heer zetten kon-

nen
,
als de rechte erfgenaam, ’t Staat fchande-

lyk en fpottelyk, dat degraffteeden , waarin

't Naflbuwfche gebeente ruft , van die Koning
bewaart worden ,

met wien de nakomelingen

en bloetvrienden in oorlog zyn. Die zware en

moejelyke belegering,onder den beroemden en

manhaftigen Ambrofius Spinola,heeft deze ftad

mede gene kiene vermaartheit bygezet. Ook
was’erhet gemeene befte tenhoogften aange-
legen, dat die Stad, waar door Hollant, Zeelant

en Gelderlant geduurig op de fchop zitten van

overrompelt te worden , weder in ons gewelt
gebragt werde. Oranje, die allerfpitsvindigfte

krygsoverfte , wiftc wel, dat het een overfte

niet aleveneens moet wezen, het zy dan in wat
voor gelegentheit het ook is, de zegen te be-

vechten 5 hy wifte wel dat een overfte die genen
den oorlog niet aan moet doen, die alrede in

’t net en tot buit zyn. Maar dat men al ’t gewelt
en overlaft van den hals der onderdanen afkeren
moet, en aldaar de wapens roeren, daarzehet
meefte in noot zyn. Ais ik de belegering van het
begin tot het einde vervolgens wel overzie , en
de gewichtige daden die’er voorgevallen zyn

,

met een naauwkeurig oog overweeg, zo is’er in

’t min-
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't minfte niet van den overwinner, Oranje , ver-

zuimt , ’t gene de allerervarenfte Griekfche en
Romeinfche krygsoverften eertyts in de bele-

geringen gebruikt en aangewent hebben.’k Zal
Huk voor ftuk,en elk in ’t byzonder,met ’t gene
by oude tyden gebeurt is , vergelyken , om hier

mede te toonen dat den Prins , tot nut van het

gemene befte , dat altemaal aangewent heeft

,

't geen de ftichters van groote hecrfchappyen
ouwelinx in acht genomen hebben. Pericles,

by wien niemant van alle d’Atheners invoor-
zichtigheit te vergelyken was , zeide, dat wel
toegerufte oorlogs- benden den oorlog beter

konden uitharden,als felle aanvallingen en ftor-

mingen. Oranje heeft mede eerder dezen oor-

log toegeruft, als dat hy dezelve in ’t werk gc-

ftelt heeft. Oranje had al van te vooren by zich

kelven dat gene overdacht, om ’t welk te den-
ken , als den vyant alrede in ’t velt was , het te

laat waar geweeft , en ook vruchteloos. Oranje
had geit by de werken, ’t welk de wapens kragt

geeft : leeftocht , zonder de welke men niet le-

ven kan
, veel minder overwinnen : krygsge-

reetfehap, zonder de welken de beraatflagingen
des oorlogs krachteloos zyn

,
en vruchteloos

afloopen.

Als Tralybulus , veltoverfte der Mileftenfers,

de Sicyonifche haven wilde innemen , zo rande

hy den vyant op een ander plaats aanj en Domi*
tianus willende de Duitfchen overvallen, liet

zich blyken alsofhymetzyn velttocht Vrank-,

ryk wilde brantfehatten. Dit zelfde dede voor

Karthago Africanus by de revier Mulucha Ma-
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dus , by de Arpos den dralende Fabius , in Sar-

dinië der Burgemeeiter Korndius, die almaal

om den vyant te bedriegen , terwylzc op andere

plaatzen verwacht wierden, elders anders op
aan vielen. Als Agdilaus denLaaedemoncr

,

den oorlog Tifapherius aan dede, zo geliethy

zich ook ,
als of het Karie zoude gelden. Dc

Prins,voor hebbende om al zync oorlogs krach-

ten tegens Brabant aan te wenden , Huurt me-
nigte van fchepen ,

die door een valfchen alarm

van wapenen, trommelen, en trompetten,

groote fchrik onder de inwoonders veroor-

zaakten, na de Vlaamfche kuH : en joeg alzo

door een valfchefchyn van alarm den vyant een

ware vrees aan , op dat hy alzo Breda , van be-

zettelingen (dewyl de meefle Soldaten in

Vlaandre opgehouden wierden) ontbloot en op
haar zwakfte zynde , konde aantallen.

Ook is het een oud krygsgebruik , de bezet-

telingen den leeftocht te ontrekken ,
op dat

door de hongers noot d’opgevinge , die het ge-

wei t der wapenen niet kan te weeg brengen, zo

veel te eerder gefclriet. Dit heeft ook Oranje
niet achter weeg gelaten, want defledelingen

zich met de ruitery fchielyk omcingelt ziende,

moeiten alles miflehien ’t geenze van ’t lant in

de Stad met’er haalt anders hadden ltonnen over

brengen. Eertyds zyn hem hierin voorgegaan,
Alexander Magnus , als hy Leukadie zoude be-
legeren,Fabius in 't veroveren van de Heden van
Kampanje

, en Dionylïus, als hy tegens de Rhc-
ginenzers oorlog voerde. Zulks dat onze veldt-

oyerfte , de voetftappen yan manhaftige krygs-

oyei>
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overften navolgende , niet minder eere in*

f
cleit heeft, als de Prineen by oude tijden. Naar
et exempel van defe Prineen heeft hy de legers,

die hier zeer bequaam waren om den vyant af te

keeren, valt gemaakt, en zo valt, dat hen, die’er

op ftormen wilden, geen krijgsheir, of verftroi-

de troepen, maar een andere ftad , die , eer datze

in ’t leger konden komen,eerft van hen op’t nieu

verovert moefte worden,tegen quam. De legers

heeft hy , volgens de krijgs bou-kunft , op die

plaats nedergeflagen, daar hy leeftogt,krijgs ge»

reetfehap, en zo de nood aan de man gink , hulp
troepen uit de naaft by gelegene plaatzen beko-
men konde.En op dat de heuvelen en verhevene

duinen aan ’s vyands zy de bezet , de legers geen
fchade deden, zo keek hy hem die kans af met
bolwerken,en fchanfen daar tegen op te fmyten.

Hy omringelde de ftad met zodanig een omme-
kreits, die noch te kleen, noch te groot was, om
de Soldaten t.e bergen ; nochte ai te na aan de

ftad,tot meerder zekerheit van ’t krijgsheir,nog
te wijt daar van daan was ,

op dat’er niet te veel

volx tot befcherming van doen zoude wezen.

d’Omwallinge van ’t leger was zodanig , datze

zeer bequaam was om de ftad te beftormen , en

den vyant afte keren. Door de fchanzen,die vry

hoog opgeworpen waren , wert den vyant alle

toegank om in ’t leger te komen ,
benomen. De

grachten waren dubbelt, op dat geen fchielyke,

nochte onverwachte oorlogskans, zo grote toe-

bereitzelen en beginzelen te leur zette.Deze ma-
nier van doen geviel wonder wel de Peloponen-

fers in de Plateenfche belegering , die , op datze

door
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door ’s vyants hulptroepen , hen onvoorziens op
’t lijfvallende ,

niet overrompelt wierden , bin-

nen een dubbelde muer zich beflooten hielden.

Wonder wel ftont dit ook aan Schipio dejonge,

die voor Kartago niet alleen met wallen , maar
ook met een dubbelde gracht zelfs de wallen

omringelde. En om de waarheit te zeggen , ons

werk is een groot , en een met recht verwonde-

rens waardig werk geweeft,in het welke de vol-

ftandige arbeit byua de natuur overwonnen
heeft. Gy zout’er op gefworen hebben , dat dc

fterkten,en Kaftelen gewoflèn en niet gemaakt:

van zelfs uit ’t aartrijk gefloten , en niet daar op
gezet : datze uit den hemel gevallenen niet met
menfchen handen gemaakt waren, ’t Geen ver-

heven was, hebben wy geflecht, en ’t geen effen

en flecht was , verheven gemaakt. Daar het van
noden was , zijn de moraflen droog gemaakt,en

het droge onder water gezet.Elk Soldaat wette,

om met Floor te fpreken , even eens als met een

wetfteen het yfer zyns deugts. De boeren en
huislieden , om de grachten met gezwindigheit
veerdig te hebben, wierden op ontboden, het

gedult overwon het ongeftuimich weder , de
neerfticheit de regen, de vafte hoop van te over-

winnen de hitte, de fnellicheit de vrees van
d’aankomende vyanden. Zelfden Kardinaal zag
dat hy eerder als den vyant buiten de toegank
tot de ftad gefloten was* hoewel deze vyant wel
buiten de ftads wallen,maar al evenwel niet bui-
ten de dijken, en niet alleen buiten de grachten,
maar ook buiten de revieren en landeryen , die

diep onder water ftonden, gefloten was. De be-
le-
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legerden konden nauwelyks gelooven, datzè
den vyant zagen , van wiens komft zy in ’t min»
ile niet vernomen hadden.

Als ’s Koninks broeder met een machtich
krijgsheir om ’t leger waaide , zo docht het den
Prins geraatzamer te wezen den vyant te begaan
laten , als hem ilach te leveren. Hy rekende het
voor onvoorzichtigheid met vechten, waar van

de kans onzeker was , en in twijffel hink, de ge-

wifligheit van de belegering op de fehop te zet-

ten.Nu gedacht hy aan de godfpraken en woor-
den der ftaatkunden: namelyk,dat het zotheit is

met zware fchade, en dat om een klein gewin,
d'overwinninge in gevaar te fteken.Als ook dat

de miflagen in ’t vechten begaan , niet te verbe-

teren zyn:dat het veel zekerder is den vyant met
wallen en fchanzen afte keren,als in een veltflag

te overwinnen: dat men op geen plaats,ten zy de
noot fulks vereifcht, de zaek , daar aan ’t gehele

werk hangt,fortuin bevelen moet: ook was den

Vorftde wijze vermaninge van Paulus iËmilius

niet vergeten : namelyk, dat zelden een krijchs-

oveiftemet zijn gehele knjehsheir een veltflag

doet , noch de vermaninge van den Keifer Au-
guftus,den oorlog afradende , tenzy’ergfooter

hoop van winft , als vreze van fchade , voor oo-

gen geftelt wiert.

Ook wortdit mede voor een ftuk van de le-

ger boukunft gerekent, de revieren afte leiden,

de fteden ’t water t’ontrekken , en rontom de

legers teleiden.Publius Servilius,dwong de ftad

Iiaura,door ’t afleiden van de rivier,tot opgevin-

ge. Kajus Cezar bracht de ftad Kadula,dic mc«
ccn
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een revier omsingelt was, door gebrek van wa-
ter tot d'uirerite benaautbeit. Het zelfde heb-

ben in Spanje gedaan Meteilus, voor Babylon

Alexander Magnus ,
en voor Alexanders tydea

de manhaftige vrouw Semiramis , die altemaal,

op datze d’overwinningé verkregen , het water

te baat genomen , en zich daar van gedient heb-

ben. Oranje is nagevolgt het exempel van dit

ftrytbare Roomfche volk. Hy heeft de naaft by
gelegene revieren in de legers grachten afge-

leit , en op een ander plaats de dyken doorfte-

kende, de vlakke landen onder water gezet.

Het is ons volk in den aart , over water en larie

na hun wel gevallen de heerfchappy te voeren %

nu met dammen en fluizen ,
d’Oceaan en revie-

ren in haar loop te {luiten
,
dan weder dc zeêii

haar volle toom tè geven, en over lant en akkers

heen tejagen > nu de zee tot befcherming tegen

’t lant aan te laten fpoelen
,
dan weder dyken te-

gens de zee op te fmycen. De Bataviers kreu-

nent zich weinig, datzè tót behoudeniiïe varï

’t gemene befte, een luttel fchade lyden. Laten,

de revieren vry buiten haar loop omdooien , zo

flechts deze omdoolinge maar tot ’slants wel-
varen is. Laat’cr vry een deel verloeren gaan ,

zo maar ’t geheel daar van dierift genieten mach;
Laat de vyant vry gebrek van water lyden j zo
Hechts die gebrek maar voor ons vecht. De na-

tuur begaat geen miflag, als zy een beter oor-
zaak gehoorzaamt, en doet dan op het aller-

meefte haar ampt, al (Te de befchermcrs en voor-
ftaanders van onze vryheit gehoorzaamt. Ook is

'c niet quaatjua’t gevoelen vari vermaarde krygS"

S boö-
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boumeefters, datmen de belegerden fchrik aan-
jaagt.Philippus de Macedoner,als hy het kafteel

Trimalfum met gewelt niet konde veroveren

,

zo liet hy, om de belegerden te doen verfchrik-

ken , d’aarde muurs hoogte ornfmyten, en ftel-

de zich aan als of het ondermynt wierdc.Cyrus,
Koning van Perlïe

, bragt de Zardinenzers , die

verfchrikt wierden door de fcheeps maften , die

in de hoogte opgerecht waren , tot opgevinge.
En Thebanus de Pelopiden door het in brant
fteken van een bos, dat hen fchrikkelyk verbaaft

maakte. Oranje had ook alles, ’t geen den vyant
fchrik konde aanjagen , veirdig by de werken,
het zy dat hy ofte ftormkatten, die bequaam zyn
om ’t gefchut daar op te planten ,

op de fchanf-

fen dicht onder ’svyants oogen opwierp, ofte

dat hy die genen door mynen dede opfpringen

,

die boven op de wallen ftonden,ofte de bezette-

lingen met aanval op aanval,met ftorm op ftorm

nedermatrte
, ofte met het gedurig en fel lollen

van ’t grofgefchut in de Stad donderde.
De Romainen,die de gantfche weerelt onder

hungehoorzaamheit gebrogt hebben,verzuim-
den ook niet , op datze van de fteedelingen door
lagen ofte uitvallen niet beftookt wierden,
fchanlfen

,
grachten, en toorens tuflehen hen en

de belegerden op te werpen. Het zelfde hebben
wy in deze belegering ook niet verfuimt. En de-

wyl’er als er een belegering gedaan wort, aan

’t ftormen veel gelegen leit , zo hebben wy ook
de belegerde met verfcheide ftormen befpron-
gen , op dat door de moejelykheit en lang zuk-
kelen

, het ftout beftaan van deze Stad te bele-

se:
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geren , niet tot niet verdween. Den Burger-

meefter Titius Quintius , kreeg met een ftorm,

dien hy door de zoldaten moet in ’t lyfte ipre-

ken te weeg gebrogt hadde, de Stad Antium in.

Oranje heeft ook dikwils de zoldaten , die met
de dood op de lippen in de mynen en grachten

gingen, mondelyk voorgehouden ,
hoenoot-

wendig en licht het waar , de belegerden van
de wallen te dryven ,

indienze gezint waren en
moedt hadden ’t gevecht niet gaande te hou-
den , ofte op te fchorten , maar ftormenderhant

aan te vallen. De Belegerden , als gy kunt , tc

bedriegen, wort in den oorlog voor een ridder-

rtuk geroemt. Door deze kunft brogt Hanni-
bal , de zoldaten in Romains gewaat gekleet

hebbende veele Steden in Italië onder zynge-
welt , en door deze kunft zette ook Epaminon-
des een Thebaanfche veltoverfte de Krygslui-

den verkleet hebbende , de Steden van Arkadie
voor de zynen open. Onze Veltoverfte, als’er

eenfge uuren ftilftant vergunt was,om de doden
van wederzyden af te hafen

,
zo zont hy’er le-

gcrbouwcefters heen , die , op hun zoldaats ge»

tleet zynde, midlerwylze de geblevene lyken

opzochten, ’s vyands werken met een geleerder

oog doorfnuffelden. Het paft een voorzichtig

en achterdochtig overfte , ’t leger op en neêr te

•ijden , de ronde te doen , en onder de wachters,

'elfmede een wachter te verftrekken , op dat

loor de traagheit van Weinigen , de grootheit

ran d’aangevangen handel niet om ver gefloten

vort. Als Iphicrates , een Atheenfche Velt-

werfte, in ’t beleg voor de Stad Corinthede
S % ton-*
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ronde dede , 20 doorftak hy met fijn fpiets de
wacht, dien hy bygeval flapen vant. Terwijl

Oranje zelf,aangezien hy achte dat niemant eer-

der in ’tvoetzant raakte, dan die al te zekeren

zonder vreze is ,
de ronde dede , zo liet hy zich

hier mede vernoegen, zommiger vendels van de

wallen te halen en in ' t leger te brengen. Meni-
gen nacht heeft hy zonder te flapen overge-

bragt > invoegen dat Batavie , zich ook een M-
neas , en een Agamemnon voortgebrogt heeft.

Want die gene krygt genen flaap in d’oogen

,

wiens wakinge den zoldaat befchaamt maakt

,

als hy om flapen denkt} de nacht is hem in plaats

van dag , voor wiens glory de nacht een dag is,

By donker waakt hy op ’t gemeen ,
die door zy-

ne beroemde daden in donker licht gewint. Hy
hangt dag en nacht aan ’t welvaren van de zynen

te kollen , wien bekent is , dat alle oogenblik-

ken het zelve gevaar loopt van fchipbreuk te

lydcn. Als Kato de Lacetaners ,
die belegert

waren, door de Sueflanen een ontllrytbaar volk

uitgelokt hadde, zo verfloeg hyde achtervol-

gers door anderen , die hy elders va lleken had-

de. Onze overlte heeft ook meer als eens de be-

legerden door lagen uitgelokt , en aan den

vyant weinigerzoldaten vertoont, alze ïnner-

daat waren , en hem alzo , als hy uitgekomen

was, door verborgene troepen manlyk ter ne-

gemaakt. Als Lucius Scipio in Sardiniëmet het

beleg van een zekere Stad doende was, zogc-
liet bv zich , als ofhy de vlucht nam , en ’t beleg

liet Heken , en matlle alzo hier door de lledelin-

gen, die hier op zo veel te moediger quamen 1
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uitvallen,meeftendeel ter neder.OnzeVeltover-

fte heeft de zoldaten geleert hun wachtplaats te

verlaten, en een lofe vlucht te maken, op dat hy

alzo hier door met verfle hulptroepen den naja-

gende vyant onverziens op ’t lyfviel en neder'*

hakte. Als den Burgermeefter Markus Attilius,

anderen , om die genen te fluiten , die uit den

Samnitilè flag in ’t leger quamen vlugten,tegen

gezonden hadde , zo riep hy luitruchtig tot hen,

datze met hem en zyh makkers fouden vechten,

indienze met den vyant niet wilden vegten. Den
Naflbuwer fluurde ook andere verfche zolda-

ten , van achteren tegen die genen , die op de

vlucht geflagen wierden , en achter uit deisden,

om de zelven te fluiten ,
en weder te rug na den

vyant te jagen. En alzo heeft Oranje, dewyl de

vreesachtigen liever willen van den vyant ,
dan

van hen eigen Volk doot geflagen worden , den
oorlog door voorzichtigheit flaande en in we-
zen gehouden. Dit is ook ineen Veltoverfte

een ftuk van een zonderlinge voorzichtigheit

:

namelyk, tegenfpoet te verzuilen. Weshalven
den Naflbuwer ook belafte , dat men het getal

der zoldaten , die op de wallen en bolwerken
gefneuvelt waren, niet naauw zoude onderzoe-

ken , op dat die genen niet te vreesachtiger

vochten, die na hen mede het de dood bekoo-
pen zouden. Ditdede, als Roma oorlog voer-

de , Titus Didius , die , als hy den Spanjaart een
bloedige veltflag leverde , laft gaf, datmen
’t meefle gebleven volk by nacht begraven zou-
de. Pyrrhus

, onder andere geboden de krygs-
overften bezeffende , vermaant en belaft hen die

S 3 wel
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wel fcharpclyk , datze den vyant , ’t zy dat hy
de vlucht neemt , ofte van zelfs opbreekt

, niet

al te heftig achtervolgen , op dat hy door wan-
hoop aangeport , niet weder moedt grypt , en

hen tegenweer biet. Dit zelve heeft den Naf-
fouwer gedaan , dewyl het hem , als ’s Konings
krygsheir ons leger verliet, raatzamer docht

zyn eigen legers te befchermen, als op het weg-
trekkende krygsheir heftig te vallen. AlsJulius
Carfar den Duitfchen Koning Arioviftus een

veltflag zoude leveren , en zyn volk den moedt
ontzonken was,zo zeide hy in volle vergadering

opentlyk uit, dat hy op dien dag geen ander,

als het thiende regiment te hulp zoude nemen

,

door welke woorden , die als een openbare ge-

tuigenifle van haar kloekmoedigheit waren,
het thiende regiment, en door fchaamte ook al-

le d’anderen , op dat het tiende met de roem en

glory des deugts niet ging ftryken, veel man-
haftiger vochten. De Prins , om ook in de her-

ten zyner krygsknechten een eerlyke afgunft te

ontfteken , liet nu de Fran^oizen ,
dan d’Engel-

fchen het gevaarlykfte werk aantallen , op dat-

ze alzo uit yver van prys en eer in te leggen , da-

den uitvoerden , de welken anders elk voor zich

zwaarlyk zoude konnen te weeg gebrogt heb-

ben. Als den oppergezaghebber Servilius

Prifcus belaft had de de tekens ofvendels by de

Falisken, zyn vyant, te brengen, zo liet hy de te-

kendrager ofvendrich,die al te lang draalde,om
't leven brengen. Onze gezag-hebbergink zoe-

ter te werk, die het zammelende arbeitsvolk en

zoldaten niet met de dood,jnaar fcharpelyk met
wo.or-
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woorden ftrafte , wel hier van verzekert zynde

,

dat zo wel een ftrafwoort van een krygsover-

ften ,
als een ftrenge ftraftot ichrik is. Als het

krygsheir van Mitridatus de wyk nam , zo zeit

men , dat Lucius Sylle ,
met de bloote degen in

de vuift , in d’eerfte flagorde vallende ,
gezeit

heeft : is ’t zaak dat iemant u zal vragen , waar

datze den Veltoverfte gelaten hadden, datze tot

antwoort zouden geven, wy lieten hem al vech-

tende in Boeotie. Oranje heeft tot zyn trage ar-

1 beitsvolk , en die het werk niet zeer benyverde

,

gezeit, gelyk hy ook met recht heeft kunnen

zeggen : Indien gy uwe Veltoverfte verheft, zo

zult gy hem al kyvende onder de kluiten en

delvers verliezen. Hy belette ook volgens het

krygs- gebruik, dat de hulptroepen , die den

Kardinaal Infant, met alle vlyt in de Stad poog-

den te fchikken, daar niet in quamen. Vlytig

pafte hy op , om de boden ,
die uit , ofin de Stad

gezonden wierden,te betrappen.Neerftig toon-

de hy zich in’t onderzoeken der overlopers , en

in ’t onderfcheppen der veripieders,om alzo hier

door’t recht befcheitvan den toeftantder Ste-

delingen en Vyanden gewaar te worden.Als Al-

cibiades de Stad Cyrium woude veroveren , zo

liet hy op verfcheide hoeken van de wallen de

horenblazers opblazen,om alzo hier door op een

ander hoek , daar geen tegenweer geboden
wiert , met gemak over de mueren te lconnen

klimmen. Als’er om ’t veroveren van een horen-
werk gevogten wiert,en de mijnen een opening
gemaakt hadden, zo liet onze overfte d’Engcl-

fchen een anderen hoek beftormen , op dathy

S 4 hier
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hier door alzo, dewijl de belegerden dan het vo-
rige ftormgat verlieten, de tegen-overgelegen
zijde van zoldatcn ontbloot , in kreeg. Van het
begin tot het einde van ’t beleg , heeft hy zich
zelven

, immers zo weinig
, daar iets te verhak-

iluklcen viel , en de noot aan de man gink , ver-

ichoont,al$ de flechite zoldaat. De wallen heeft
hy beklommen,en, ’t gencr gedaan moeft wefen,
belaft in ’t werk te ftellen.Midden tuffen de ko-
gels en granaten is hy onverzaagt doorgegaan.
Nu floeg hy zelfmede hant aan ’t werk, dan was
hy in een troep, midden onder zyn zoldaten ver-

wert, zonder dat ’s vorften eer en gezag , ’t geen
Kurtiusvan Alexander fchryfr,hier dooreenig-
fins verkort wiert.Overal vertoonde hy zich aan
zyn volk, ’s morgens vroeg en’savontslaat,de
blqden zat hy op de hielen

, en de wykende riep

hy weder te rug,en porde en dreefde zynen aan,

daar de noot aan de man gink, en eenigehoop
was van voordeel te doen. Hy zo wel een toe-

ziender, als getuige zynde, gaf op de tyt

,

en
plaats van ’t werk , dat ider uitvoerde naeu ach-
ting, en wift elk een het zyne te vertellen. Hy
zelfgaftakkeboffen en hout aan, op dat niemant
het ampt, zoude afflaan

, dat een Veltoverfte be-

dient hadde. Want den allervoorzichtigfteVelt-

overffe was van zodanig gevoelen, dat in den

oorlog geen groter prikkel en aanporringe is,

als de tegemyoordigheit vaneen Veltoverfte:

dathy zyn leven aldaar kan laten, alwaar een

flecht zoldaat zyn leven laten kan : dat onder za

groot een V eltoverile , die de deugt en beroem-

de daden na haar rech te waardy e weet te fchat-
' ten,
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ten,de werken Yieriger voortgang nemen, fel’er

gevochten, en pal’er ftant gehouden wört.

De Krijgs-boumeefters , en die zich op den

krijgshandel verftaan, leggen hier in overhoop,

namelijk, ofeen krijgsoverfte het gevaar bywo-
nen,offchuwen moet,en door de lager overften

de gewichtigfte dingen laten uitvoeren. Ik, al-

hoewel ik het leven der Vbrften en Prinsen lief

en waart hebbe, nademaal aan hun behoudenif-

fe en welvaren onzer aller behoudenifl’e en wel-

; varen hangt , houde het nochtans fchier met dat

gevoelen ftaande, dat toeftaat, dat de Prinsen

zodanige gevaren bywonen moeten,die van im-

mers zo groot een belang zijn, als hun groots-

heit,glory en ’t gemene welvaart is. Want ik

prijs het niet, datze hun glory wagen en verlie-

zen onder lompe vyanden,of alwaar derVorflen

Majefteit niet kan betoont worden. Maar al-

waar ’t gevaar en de belomnge , de faam en de

daat,de vreze en de hoop, elkanderen niet ontlo-

pen , daar zoude ik een Prins veel liever ftouter,

als bloder zien. En zyn de legers en velden gene

oeffenplaatzen van de krijgs-deugt ? Maar het

pait niet wel, dat een meefter niet op zijn fchobl

is,en zyn ampt,als een pelt fchuwt,dat hy aange-

; nomen heeft te verrichten.Hebbenze niet al de
vreze des doods aan een zijde gezet ,

die na een
1 onfterffelyke naam ftaan? is het niet oorbaar,dat

een Prins aldaar tegenwoordig is, daar hy alleen

't quaat gerucht van ’t werk , als ’t niet wel lukt,

horen moetPStrekt het niet tot glory,dat die ge-

ne mede zijn deel van 't gevaar uitftaat , die zich

de voorneemfte lofmet recht toefchryft ? On-
S 5 trek
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trek eens het oog des Veltoverfte,terftontver-

flaut de deugt der zoldaten. Vertoon het weder
voor de zelven, rerftont luiktze wederom op en
krijgt nieuwe krachten. Als’er de Veltoverfte

tegenwoordig is, zo verricht de zoldaat ineen
oogenblik, ’t geen'er te doen is. Zo dra en is hy
niet weg ,

ofhy gaat lom'er en langzamer voort.

De zoldaten vertwij flfelen lichtelyk, alfle zien

dat hunne overfte vertwijffelt, en den moet ver-

loren geeft. Den zoldaat ziet geerne dat die ge-
nen, wienhy tot’er dood toe belooft gehou en
getrou te wezcn,met hen in ’t gevaar treden.Hy
acht dat’er meerder aan hem gelegen leit , als

d’overften bereit zyn met hem ter dood te gaan.

En der Veltoverften eer en faam hangt’erook
aan, ’t gemeen befte, en ook de zoldaten is’er

aangelegen, dat’er gewichtige zaken verricht

worden.d’Overfte verfchelen van een flecht zol-

daat in waardigheit en niet in amptenjzy dragen
den degen niet om welftaans en prachtshalve,

maar om denzelven te gebruiken en tot nuttig-

heit aan te leggen. De grooten en twijffelen

niet , dat die gene een Vader des Vaderlants is

,

die voor ‘t Vaderlant niet vreeft zyn leven te la-

ten. Dat die genen voor elk een zorge draagt,

die,zo hy fleclits maar ider een profijt kan doen,

geerne zelfs fchade wil lyden. En byaldiengy

het fterven der Princen wel doorziet,gy zult be-

vinden dat’er meerder van hun eigen volk om ’t

leven zyn gekomen,als van den vyant. De lyken

der Veltoverften zyn dun gezaait, dewylze zelfs

kleen in getal zyn. En die gene draagt ook voor

hen;, die voor ons allen zorg draagt. Zy vechten
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onder Gods befcherminge , wier zaak recht-

veerdigis, enbyGodtvoor goet gekent wort.

De deelendes lichaams zyn meerder flagen en

ilek.en onderworpen , als het hooft. Dewyl die

groter in ’t getal zyn,en ’t hooft maar alleenig is.

De herder en verlaat de kudde niet,alfie in ’t ge-

vaar fteekt, en die onder ’t wilt gedierte het

minfte vreeft,is de konink.Heeft Scipio niet wil-

len vechten,maar wel heerfchappy voeren.Han-
nibal,Cefar en .Vlaccdo hebben alzo geerne wil-

len vechten als heerfchappy voeren. Maar hier-

om is myn meining niet , dat een overlte roeke-

loos, maar dat hy voorzichtelyk Hout, vreesach-

tig, onverzaagt, en voorzichtelyk kloekmoe-
dig moet zyn. Oranje, die met al deze deug-
den begaaft was , wilde niet dat zyne zoldaten

zich alleenig aan zyn onderwyzinge , maar ook
aan zyne exempels fpiegclden : en datze niet al-

leen ’t geen hy geboot , maar ook zyne daden
volgden en naquamen. Oranje gink altyt d’eer-

fte voor uit te voet, moedig gink hy de zolda-

ten voor, en leerden hen den arbeit , dien hy in

’t werk ftelde, doorftaan. By d’oude fchryvers

is te lezen, hoe krygs-manhaftig Alexander,
Kamillius

,
Scipio

, Hanmbal en anderen tot de
’ zoldaten gefproken hebben.Men zeit dat Oran-
I je de zoldaten, alfle op een gevaarlyke tocht

gingen , by na met deze Kamils woorden aan-

fprak : O zoldaten , wat zammelen is dit , aan-
fchouw u zelven, den vyant, en my. Aanfchout
uzelven die door uwe dapperheit zo vele ftarke

Steden , als Grol, Wezel , den Bos, Maaftrigt

,

en Berkoom verovert hebt , en die wy nu voor
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dc pryzen , en belooningen des oorlogs , bezit-

ten. Aanfchouw den vyant, aan wien gy u deugt
kojit in ’t werk ftellen , en uwe grootmoedig-
heit fcharpen

, en die
,
gelyk zulks by zo menig

zegenpraal gebleken is , overwonnen kan wor-
den. Aanfchouw my , aan wien gy geen aanlei-

der nochVeltoverfte mift,en die zo dikwils met
uw een en dezelve oorlogskans uitgeftaan

heeft. De algemene nood , en niet d’eerc van
het gezaghebberfchap geeft my de ftoutigheit

van over uw te gebieden. Op deze plaats zyn-

wy altemaal al even hoog , en den eenen is hier

niet meer als den ander. Óp deze plaats begeer
ik neffens uw maar met de bloote naam van zol-

daat genoemt te worden. Buiten ’t leger mo-
genze my vry Oranje,ofNaflbuwer heten. Stelt

hier te werk,dcwyl wy dezelfde uitgank van het

begonne beleg verwachten, ’t geen gy in ’t ver-

overen van andere fteden te werk geftelt hebt.

Indien gyveirdig, ’t geen elk doen moet, zult

doen
, zo zult gy d’overhant krygen ,

en Breda
zal in onze handen vallen. Na menfchelyke oor-

deel , zoud ik zeggen
, is met Gods hulp de Stad

ons. Laten zommigen onder uw met het ge-

weer voor de voeten defchanfien aanhoogen,
de wallen ondergraven, en zommigen met de
bloote degen in dchant’tgeweltder befprin-

gers afkeren. Wanneerze op uw fchieten ,
en

ter poorten uitftortcndc , uw , die op de wacht
ftaat

, op ’t Iyf vallen
, zo gedenke elk by zich

zelvcn, dathetisGod, die uw helpen zal, dat

het God is , die uw ter goeder uure in den oor-

log gezonden heeft. Wy vechten wel om eeQ
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enge plaats ,

maar hoopen door deze enge plaats

een grooter hierna te verkrygen. Daar Haat ge-

nen weg voor ons open, dan die door de degens

en (paden (al geopent worden.Den oorlog gaan-

! de te houden ,
daar heb ik geen tyd toe , nochte

het dient ook ’t Vaderlant niet.De felle fnelheit

en rapze manhaftigheit zullen de glory van deze

rverovcringe zyn. Zijt op elk gevecht verdacht

:

houd ftant in ’t vechten: En jaagt den vyantmet
verfch volk op volk fchrik aan. Belpringt de

wacht-plaatzen der belegerden fel enmoedig-
lvk , doch met zinnen en verftant, en bekhermt
uwe eigen. Uwe wacht-plaatzen moeten door

uw , en niet gy door haar veilig zijn. Ik wil

datge in die Stad, die voor ons oogen leit, en

op dat Slot , dat het Slot van onze hoop en ver-

trouwen is,liaan zult. Weinig fchreden zijnder

tuflehen uw en deze Stad. Deze plaats, waarin

gy eer offchant behalen kont , is kort. Naulix
zyt gy een fteenworp van de zegen.De ftoutheit

verflrekke flechts een fchilr,zo is de Stad alrede

in uwe handen. Men vecht om geen onvrucht-

bare plaats, maar om die Stad ,\die een vryplaats

en bolwerk van onze,of ’s Spanjaarts heerfchap-

py is.Aan ’s vyants zyde is alles vol moets, en van

I llarkte wel voorzien
,
als ook oude zoldaten, en

ié Spaanfche bezettelingen, die hun konink tot’er

dood toe getrou zyn. Maar zo veel te manhafti-

ger (laat uw te vechten , hoe dat den aanvaller

grooter hoop van te winnen, als denafdrijver
• heeft. In uwe rechte hand draagt gy de hoop
der toekomende tyd, namelyk, de Vrede, of
d’oorzaak van een grooter zegen. Denkt dat

gy
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gy op het tooncel des aartbodems (laat, alwaar
de deugt elk zyn lof, of een eind van ’t gevecht
zal baren. Dat den Naflbuwer van zulk een ge*
voeie geweeft is, dat hy zo gefproken heeft

,

daar aan twyffel ik , noch iemant van d’uwen.
Hoe onvei zaagt ginkmen op deze woorden

los, hoe vinnig wiert’er gevochten. Men nader-

de de Stad met een onuitfprekelyke gezwindig-
heit.Men vocht’er dag op dag met mannskrach-
ten , en langs onzer en der vyanden nederlaag

ginkmen tot de Stad. Hier rees de opgegraven
aard, wals en toorens hoogte. Daar was men
hantgemeen

, en ging elkandere te keer met de-

gens , Ipietzen , muurbrekers ,
petarden , vuur-

pylen
, en granaten. Overften en troepen lcrygs-

knechtenmet de dood op de lippen, gingen
langs enge paden , en alle vrees aan een zyde ge-

ilek hebbende, vervloekten alleenlyk het toe-

ven van aap de man te geraken. In ’t aanvallen

branden hen d’oogen als vier , en nader aan mal-

kanderen geraakt zynde , ftieten zich, die om
hun leven niet dat gaven, willende nochtans
niet ongewroken fterven, ondcrlinx en wier-

den ter dood geftooten. Men ftakze met het

lemmer den Hxot af, die ’t gefchut onder de 1

voet, maar noch niet doot gefchooten hadde.

Men is met de gequetften begaan , en heeft’er

medelyden mede, en men acht die genen, die

mors dood zyn, voor gelukkig- Niemantdede
zyn beft om buiten fchoots te wezen , maar om
den vyant aan te taften. En eer was’er ook van

doodflaan geen ent , voor datmen van een hoek

van een Ravelyn,ofte wal de meefter was. Deze
bo-’
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boven op de wal ftaandc, fmeten de beklimmers
barftende granaten te gemoet. Anderen onder
in de mynen tegens ’s vyants voeten aanftaande,

eveneens als luiden,die met de voeten tegen ons

aan wonen, wezen die genen,die boven Honden
en vochten denwech, waar langs men naden
hemelgaat. Zomwijl raakten zo wel de beleg-

gers ais de belegerden door ’t opfpringen van
een myn, teffens om hals. Op alle hoeken don-
derde het grofgefchut yzelijk , eveneens als of

'eruit den hemel en wolken, op’t menfeheiijk

t geflacht met pylen gefchoten wiert. ’tWas an-

ders noch anuers, ofhemel, lucht en aard van
een borile; de hel omgeroert wierde , en vier en
vlam uitbraakte. ’tGeluitisaan de grenzen van
Hollant, Zeelant en Gelderlant gehoort , op dat
alzo die gene , die het meefte by deze overwin-
ninge zouden opfteken, van te voren den arbeit,

die’eraanbefteet wierde, bekent mochte wor-
den. Men raakten’er op geen eenderley wyze
om ’t leven. Zommigen in de hoogte gewor-
pen gaven byna den geeft in de lucht en he-

mel, dieze hier op der aarde van den hemel ont-
fingen. Zommigen vielen half verbrandt in

’s vyants handen.Zommigen lagen halfdood on-
der ’t ftof en zant begraven , twyfelende ofte zy
zich onder de levendigen ofdoden,onder de he-
mel of hel-luiden wouden rekenen. Anderen
van boven neder ploffende verflikten in de
grachten. Anderen op de wacht ftaande, wier-
den van een koegel doorfchoten. Al de hooft-
ftoffèn waren t’zamen gefpannen,om de vegters

van kant te helpen. Dees , terwyl hy een ander,

die
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die het opeenloopenzct, najaagt, krygtcen

Heek ,
dat hy voor doot daar hene rolt , die wel

met ecren had Icounen weg raken , indien oit de

gelukkige reukloosheit maat wille te houden.

Den nacht, die door de vlam zo licht, als den

dag was ,
Haakte het moorden en dootllaan on-

derlinxniet. Nu gaf een zeker geval
,
dan de

manhaftigbeit, nu de duillernifle ’t gevecht den

uitgank. Onze dooden lagen onder ’s vyants

dooden, en’s vyants dooden onder onze. De
dood maakteze makkers , en voegdeze t’zamen,

die den oorlog , d’oorzaak van hun dood, vyan-

den gemaakt en gefcheiden hadde. d’Oorlogs

razeinyen vermengdeze onder elkanderen, die

aan eet verfcheeldcn. En na hunne dood lagen-

ze, van gene tweedracht wetende, mont aan

mont ,
die in hun leven door zotte haat vyanden

waren geweeft. men zach’er zommigen , wien

de degen in de hand bcllorven was , en die gee-

nen , die halfdood waren, zagen de dreigemen-

ten noch ten oegen uit
j
ja dat meer is, in de doo-

den zag men de wraak noch leven.Een ander zet

zich , om te vechten op de linker knie ,
wien de

rechter door een wonr llruikelt. De linke hand

wort gedwongen te vechten, daar de rechte

flerft en alrede ftyfis. Dces leit op zyn rug en

houten Hcekt noch ,
die Haande niet kan vech-

ten. En wie de tong in den mont noch roeren

kan , fchoon al d’andere ledematen al aan ’t ziel-

togen zyn, die valt den vyant. met fchelt en trot-

ze krygswoorden noch aan boort.

En zeker ’s vyants Stadhouder heeft ook al-

les j op dat ik de belegerden hun verdiende lof

niet



Over het weder innemen van Breda. 289
niet fchyn te willen ontrekken ,

gedaan wat een

regtfchapen krygstnan te doen (tont* ’t zy ofom
zyn volk aan te preften , en hen te vermanen om
goede zorge te dragen ,

of als de wachcplaatzen

der belegerden befchermt ,
der beleggers be-

fprongen moeften worden ,
ofals ’t gebrek van

’t geen dat tot den oorlog van noden is te verfuf-

fen was,of als het van noden was, om van buiten

na hulp troepen uit te zien , of boden uit te zen-

den , of re ontfangen ,
of de beleggers met uit-

vallen tequellen, of by nacht en by dag onze

werken en voornemen te befpiedenen te dosr-

fnuffelen. In geen, als in dit beleg heeft de Prins

meerder zyn kloekmoedigheit , wysheit , wak-
kerheit, en trouw ighcit laten blyken. ’tlste

verwonderen , hoe voortvarent hy in ’t her(tel-

len van troepen, hoe zorgvuldig in ’t toeftuuren

van hulptroepen , en hoe bezich in ’t volk aan te

porren en een moedt in ’t lyf te fpreken ,
hoe

volftandig hy in ’t beleg te volharden, en niet te

laten (leken
,
geweeft is. Den Kardinaal Infant

lag met een groote magt van ruiters en voet-

knechten t leger op de hielen. De Prins aleven-

wel, zich weinig aan dit gevaar kreunende,
breekt hierom van de belegeering niet op. Hier
van daan rukt den Kardinaal met zyn leger na
de Waal en Maas, en loerde op onze Slottens
noch alevenwel liet de Prins Breda niet varen.

Maar een gedeelte van ’t krygsheir hier latende,

vervolgt met dcreftdenvyant} en vocht alzo
daar hy was, en niet en was : van daar rukte den
Kardinaal met zyn leger voor Ycnlo, en kreeg
hst zelve in

, maar meer door onze onachtzaam-

T heit,-
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heit, als door zyn manhaftigheit. Nochaleven-
wel ftaakte de Prins het beleg niet. Roermont
gink aan den Infant met verdrag over. Maar
ook floeg Oranje deze fchade in de wint. En al-

hoewel door den geduurigen regen de velden
flibberig en glat waren, de zwaar geladen wa-
gens op diepe wegen in de moeraflcn bleven fie-

lten , de genaak- graven en grachten onder wa-
ter ftonden, de hutten dreven, en de wallen weg
ipoelden, zo bezweek nochtans Oranjes man-
haftigheit niet. Maar bleef pal by heur opzet
ftaan

, en bracht de Stad , die zo veel zwarighe-
den uitgefiaan hadde , door Gods magt , en der

bontgenoten onkofien tot opgevinge , en alzo

deze groete zegen tot een gewenften einde.

Voor twaalf jaren was Breda aan den Konink
van Spanje overgegaan

, onder ’t bcleit van Am*
broos Spinola. Maar deze groote Veltoverften

Zyn niet op eenderlei wyze te werk gegaan > on-

ze Veltoverfte heeft Breda op een heel ander

wyze verovert , als Spinola. ’k Zal niet krygs-

heir, metkrygsheir, nochte Veltoverfte met
Veltoverfte, nochte tytels met tytcls, noch oor-

zaak metQorzaakvergelyken, Maar ik zal oor-

log met oorlog ; en belegeringe met belegerin-

ge vergelyken , en zo vergelyken , dat Oranjes

belegering boven dryft. Spinola heeft liever

willen de Stad met uit te hongeren veroveren 5

wegens de ftarke bezettinge , waar doorzebe-
fchermtwierde. Oranje liever door ’t zwaart

,

wegens de zwakke bezettinge. Spinola ftont

Csefars raat wel aan, die te zeggen pleeg , dat hy

dezelfde raat tegens zyne vyandeu hadde» die

eem*
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eenigc artzen tegens de ziekten des lichaams

hadden, namelyk, een raat van de zelven eer met
honger, als met het zwaait te dwingen. Maar
Oranje behaagde het gevoelen van Domitius

Corbulo beter, die zeide, dat men den vyant

met werken en arbeiden moefte overwinnen.

Demaniere, die Oranje voor goet keurde, is

gloryryker , aangezien hy met mannen gevoch-

ten heeft , die Spinola voor goet keurde , is ner»

gens na zo glory-ryk , dewyl hy veel meer met
een deel hongerige buiken, als met mannen ge-

vochten heeft, 't Vertrouwen van met vech-

ten’er hant te winnen , maakte Oranje moedig.

Spinolageenkans ziende, om met vechten’er

hant Breda te winnen ,- vontraatzamer om met
dralen en Zammelen te werk te gaan. Oranje
leek beter na een ftoute , Spinola na een bloode
Veltoverfte. By Spinolaas belegering was meer
gedult, by Oranjes meer moedsenftoutheit.
Oranjes beleg korte minder onkoften , maar
meerder koppen. Spinolaas meerder onkoften,
maar minder koppen. Spinolaas veltogt ging
zonder bloetrtorten toe, en daar wiert naaulix

aan zyne
,
of ’s vynts zyde bloet vergoten. Oran-

jes was een bloedige en oprechte krygsmans
veltogt. De vreze voor den gewapenden vyant,

als ook de zomer maanden, die bequaam zyn om
over al in te vallen,waren d’oorzaken dat Oranje
.met zyn werk gezwint moefte voortvaren. Spi-
nola, fchoon hy wat langkzamer voortvoer,-
vreefde hierom niet , dewyl het winrer , en niet
als regen alle daag te verwachten was. Om wel-
ken tyd het ongelegen komt , ergens aan te val»

T % len,^
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len. Spinolas belegering ging langkzaam toe

,

en viel den beleggers verdrietiger, als de bele-

gerden. Oranjes belegering is door de dapper-
heid van onze, en ’svyands krygsknechten in

’t kort tot een gewend einde geraakt. Spinolas

belegering viel moejelyk om ’t winter weder,
dewylmen bezwaerlyk dan van verre iets over
kan krygen. Oranjes belegering noch veel moe-
jelijker, om dat de belegerdentot de laatfte uur
fel vochten. Den eenen ftont de zomer, d’ander
de winter, d’een de Steenbok , d’ander de Hont
uit.D’een trok met zyn leger te velt,en doeg het
neder ter bequamer tyd , d’ander op een onbe-
quame, zulx dat de belegering van Spinola

meerder gelykt nagrootfe hartnekkigheid,maar
die van Oranje na doortrapte voorzichtigheit.

Op ’s Konings leger vielen wy vergeefs aan ,

toen het alles overal volkomen met werken
verftarkt en voorzien was. De vyant tafte

vruchteloos ’t leger der Vereenigden aan , toen

de veftingen en fchanfien noch onvoltooit

lagen. Oranje , de belegeringe naulix be-

gonnen hebbende, viel van vooren de Stad,

en,van achteren den vyant aan. Spinola had mèt
de Stad niet veel moeite, dewylze haar wachte
om met hem in het gevecht te treden , als

ook met den buiten vyant niet , dewyl hy
die eerft na een lange poos en op ’t lelt , op ’t lyf

kreeg. Spinola viel de ftad aan, die zo verHarkt

met werken was , datze fchier onwinbaar

fcheen. Oranje tafte de zelve aan toenze van den

vyand op nieu noch met nieuwe werken en ve-

ftingen vermeerdert was. Voor ons vochten de

re-
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revieren, die rontom de wallen van ’t leger

gcleit waren. Deze revieren tot dien einde te

gebruiken, dat heeft den Infant ,
die anders in

alles genoeg doorflepen is ,
ofniet geweten , of

verzuimt en verwaarlooft. Tot Spinolas over-

winninge hadden zelfs de Spanjaarts en meer
andere, geen moed.Tot d’onze heeft ider een en

al van ’t begin afaan goede hoop gehad.Spinola

kreeg, geftijft met de rijkdommen des allermag-

tigfte konink , en met de machten van geheel

Weftindie,d’overwinning. Maar Oranje kreeg-

ze
, geftijft door de macht , en middelen van de

liefhebbers des Vaderlants en goetwillige bur-

gers. Spinola,om de belegering zo veel te zeker-

der te nemen,was genootzaakt om uit Duitslant

hulptroepen t’ontbieden. Oranje zich met het

gewoon getal der zoldaten vernoegende, heeft

de zegen met minder moeite gekregen.Den Ita-

liaanfche overfte heeft met een beflote en ftil-

zittende vyant te doen gehad. Den Batavifche

overfte wel met een beflote , maar een vechten-

de vyant. Spinola hadde, zo te zeggen een weer-
loze, Oranje een gewapende en ftrijtbare Stad
voor. Den eenen heeft te doen gehad met vele

bezettelingen, maar die tegen hun dank ftil mo-
llen zitten

, d’ander met weinigen
, maar die be-

reit waren,en toegelaten wiert te vechten.Oran*
je wiert van zijn Vaderlant ’t beleg , als een bur-
german het gemene beft als eenVeltoverfte aan-
bevolen. Spinola wiert het beleg aanbevolen
van een vreemt lant, als een Veltoverfte, doch
als een vreemdeling in die plaats. Alzo dat het
gelooflijk is,dat d’een uit bewegenifle van God-

T 5 vruch-
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yruchtigheit,d’ander alleen door ’s Koninx ont-

zag ,
zo groot een werk zich onderwonden

heeft. Als Spinola Breda belegerde , zo zijn wy
hier door verleit geworden, dat wy geloofden,

datby winter dag niet wel een krijgsheir zich

te velt konde ophouden } dewijl het zeer moeje-

.

lyk is om die ftreek van ’t jaar leeftocht over te

krijgen.Als de Prins Breda belegerde , zo heeft

de Kardinaal hier in gedook, door dien hy gek-

loofde dat de ftad zo fchielyk niet konde berent

en omsingelt worden, ofmen zoude noch altyt

wel met gemak de troepen gezwint konnen op
ontbieden , om ons werk en voornemen te flui-

ten. Als Ambrofius Breda belegerde, zo was ’er

met onze Veltoverfte iet anders in de moolen ,

daar van de voortgank by ’t nootlot niet be-

fchooren was. Als Prins Frederik dezelve bele-

gerde , zo is de Spanjaart ook van zyn hoop te

leur geftelt. d’Oucle gieraat en glans is van Bre-

da, toen het by den Koning verovert wierd

,

door het vluchten der burgeren verdwenen.

Maar nukrygt Breda,by de Staten verovert, de-

wyl den burger weder in komt , zyn oude glans

en fchoonheit weder. Invoegen dat den eenen

de ftad , die overvallen was , herftelt ,
den ander

dezelve toenze in ’t bloejen ftont, verergert

heeft. Dat d’eenen eerftdaags een volkryke be-

zitten zal , d’andcr een woefte en die van volk

Ontbloot is, bezeten heeft. De Veltoverfte Spi-

nola, als de ftilftant van wapenen uit was ,
heeft

hier een beginzel van een nieuwe oorlog geleit.

De Prins van Oranje in dien ’tgemoet eenige

yyaarheit te vooren fpelt a maakt door 't over*
*

” '
’ gaan



Over het tpeder innemen van Breda. 2.9^
gaan van deze ftad weder voorfpel van een nieu-

we vrede. Spinola is Breda overgegeven , ons

drie duizent zoldaten , een nieuwe oorlogs

magt. Oranje is Breda overgegeven, enden
vyant zoldaten, die door de langduurige en ver-

fcheide nederlagen verzwakt en afgemat wa-
ren. Spinola, zo hy de groote onkoften tegens

de winft rekenen wil , heeft zyn Koning meer
fchade , als profijt gedaan. De Prins heeft pro-

fijtelyk’er oorlog gevocrt , dewyl hy met min-

der onkonften de ftad heeft weder gekregen ,

die de zyne beter te ftaat komt. Spinola heeft

de ftad bemagtigt , fchoon dat’er vierKonin-

gcn om byftant te doen t’zamen gelpannen wa-
ren , en zich onderlinx by eden verbonden had-
den. Oranje heeft dezelve weder ingekregen ,

daar te vergeefs ’t gantfche huis van Ooften-
ryk , die op zo veel Koningryken in Europc , A-
fie , Afrika , en op ’t gebiet van geheel Weftin-

die fteunt , hulp toe uitboot. Izabelle is vro-

lyk toegejuigt , met de naam van moeder over

de legers j de Prins behoortmen toe tejuichen

met de naam van vader over de legers. De gods-
dienftige Izabelle riepmen aldus toe : een eeni-

ge vrouw heeft verwcrring gemaakt in ’t huis

van den koning Nabuchodomozor , maar de
hooggeboorne ALmilie behoortmen met deze
woorden toe te roepen : een eenigevrouw heeft

verwerring gezien in ’t huis van den Koning
van Spanje

, daar haar man d’oorzaak van is.

Izabelle is in de ftad gekoomen
, als een herftel-

ftervan de Katholyke Godsdienft. Oranje is

in de ftad gekomen , als een herftelder van de

T 4 wa-
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ware Gereformeerde Godsdienft en oprechte
Kalvynfche leere. Den Spanjaart was genoot-’
zaakt na ’t overgaan van deze ftad den oorlog

op te fchorten, dewyl de gelt-kas en geheel
Spanje door deze eene ftad , tot in de gront toe
uitgeput waren.DeVereenigde-Heeren Staten,

God zy dank , fchieten nodi geen geit te kort,
is het zelve niet in ’s lants geltkift,zo is het noch
by de milde burgers te vinden.Vergeefmy,toe-
hoorders

, zo de liefde, die ik het gemeene
befte toedraag, my een vry woort afparft. Varro
is eertyds van den Roomfehen raad bedankt,
dat hy in gevaarlyke en benaauwde tyden de
n?oed, nopende het gemeene befte , niet verloo-

ren had gegeven. Hier in zyn nochtans deze twe
Yeltoverften over een gekomen, dat zowel den
eenen, als den ander door zyn belegeringe de
gantfche weerelt leffen van zeltzame manhaf-
tigheit, ftantva(ligheit,grootmoedigheit, en
krygswetenfehap gegeven heeft. Dat zo wel
den een, als den ander door billikheit, zober-

heit, zachtmoedigheid tegens hun volk, be-

feheidenheit en goedertierentheit tegens de ge-

vangens,pryzens waardig gewee ft is: Dat zo wel
d’Prins als Spinola ,

na datze veel zwarigheid en

moejelykheid, die in den oorlog met hopen zyn,

uitgeftaan hadden,eindelijk beide hun oogmerk
getroffen hebben. Maar in ’t gene dat nu volgen
zal kont gyzien hoe datze met elkandere over

een komen,en van elkandere verfchelen. Spinola

Breda willende belegeren, fchoot in den zin, dat

men,als Breda gewonnen was,Bergen op Zoom,
en d'andere nabueri.se plaatzen zo veel te lichter

konde
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konde weder krygen.Oranje,Breda willende be-

legeren,quam te voren,dat,als Breda weder her-

wonnen was,die zelve plaatzen zo veel te lichter

konden befchermt worden. De ftarkte des

Stads, die met bezetting en werken welvoor-

zien was , als ook de moejelykheid van leeftogt

toe te fturen,verfchrikte Spinola machtig. Stads

ftarkte, en ’s vyants ftarke ruitery, die d’omwal-
lingedes legers hadden konnen beletten , ver-

fchrikte Oranje wel , maar evenwel zo zeer nier,

dat hy zyn toeleg hierom ftaakte. Spinola was
lang in beraat , ofhydeStadGrave, danofhy
Breda wilde belegeren. Oranje was ook lang in

beraat, of hy Breda wilde berennen ,
of ergens

anders met zyn leger op aan zetten. Een zeker

Kolonel onder Spinola achte het raatzaam te

wezen, dat men een proefop Breda dede , nade-
maal, zo hy zeide , het onze Stadhouder een na-

gel in zyn dood-kift zoude wezen, dewylhem
die Stad zo lief was, als d’appel in zyn oog.

D’onzen floegen voor, dat men Breda vooral

moeft zoeken weder te krygen , om dat , alsmen

die Stad weder gekregen hadde, ’skoningks

broeder geen grooter wont treffen konde , als

dat hem door ’s volks onachtzaamheid die Stad
afhandig gemaakt wierde , wiens zegen de ko-
ningk zo dier te ftaan gekomen was. Diegene,
die ’t beleg van Breda onder Spinola verovert

,

met een nette oratie befchreven heeft, tekent
zeer veele wonderdaden en voorfpoken aardig
aan, en is’er, dat zulx in Spinolas beleg voorge-
vallen is, tenhoogften over verwondert. Wy
zullen ook, indien ’t alles,’t geen wonderlyk,of-

T y te
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te gelukkig , ofte ongelukkig van de Veltover-

ften is uitgericht,voor een mirakel te houden is,

gelyk deze redenaar gedaan heeft , zeer vele mi-

rakels in deze belegering Iconnen aantekenen.

Voor eerft is dit een mirakel, dat d’allererva-

rentfte en in krygs-zaken doorliepen overfte

van ’t Spaanfche krygsheir , als ook , ’s Konings
lantvoogden de ftad met zoldaten en boflekruit

niet voorzien gehad hebben ; Invoegen dat zich

hier door de ftad , die anders onwinbaar was

,

niet heeft konnen befchermen. Dit vergroot
noch de miflag, dewyl dat door dezelfde on-

achtzaamheit den Bos en Maaftricht , twe ftar-

ke fteden en grenze plaatzen , in ons handen ge-

vallen zyn. Het tweede mirakel is dit j namelyk,
dat den Kardinaal Infant , wien het hart door de
faam van zyn nieuwe heerfchappy, en om de
voetftappen des deugts zyn’er voorouders na te

volgen , in den lyve zood, met een wel toegeruft

entoegedoft krygsheir ons leger, wanneer het

zelve nog pas ten halven met veilingen verftarkt

was , bezoeken quam , ’t zelve van verre rontom
doorfnuffelde, en dat hy niets manhaftelyk,

noch liftelijk
, nochte vyantlyk zich onderwon-

den heeft in ’t werk te ftellen. Het darde mira-

kel is , dat , als ons krygsheir door het geduurig

dag en nacht te waken en in alarm te houden, af-

gemat wasjden onvoorzichtigen vyant als hope-

loos doorgegaan is , dewyl hy makkelyk en wel

door het leger aldus in rep enroerete houden,
d’onzen had konnen afmatten , de belegerden

verlichten , en de belegering gaande gehouden

hebben, ’t Vierde mirakel is, dat Brabant ,
hoe
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groot het ook is ,

Vlaandre , dat vruchtbaarvan

allerlei leeftogtis, en de naaft aangelegen lan-

den van het overvruchtbareWaalslant , op deze

tyd niet mans genoeg geweeft zyn , om ’s ko-
ninks leger te lpyzigen •, daar, toen Spinola in de
winter voor Breda lag,’s koningks leger,daar de
zoldaten ongelijk grooter in ’t getal waren, en

de toevoer veel moejelyk’er was , van alles voor-

zorgt is geworden, ’t Vyfde mirakel is : dat den
Kardinaal Infant , ziende zich ten einde van alle

hope, zo flecht en onaangerant de flerkten, Hot-

ten en kaftelen aan de Maas , Waal en Rhyn ge-

legen,liet varen dewyl hy,die vermeeftert heb-

bende, meefter van onze revieren gewedl waar,

en met gemak het krygsheir daar over konde
gevoert hebben , en tot in ’t binnenfte der land-

fchappen doorbooren. Het zefte mirakel is:

dat de fchade van Breda , die al vry hoog te

Haan komt, en aan wiens belegeringe Span-
je al hare rykdommen en krachten te koft ge-

hangen heeft, met het arme Venlo en weer-
looze Roermont vergolden wordi en dat zo
ongelyke wiflelingen d’Ooftenrykze hoogdra-
ventheid zo geduldig kan verdragen.Het zeven-

de mirakel is : dat nochte Breda van de belege-

ring verloft is , nochte de Fransman tegenftant

gedaan is, en dat aan onze kant Brabant nu voor
ons open Haat , en aan d’andere kant Henegouw
en Artois voor den Frajifman open geftaan

heeft , dewylze , na ’t oordeel van de krygsbou-
meefters

, ofop de beleggers, ofop de Frangoi-
zen

, die zonder tegenftant ’t gehele land door-
ftroopi;en,met grooter macht en gewelt moften

los
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los gegaan hebben. Het achtlte mirakel is : dat

den Kardinaal Infant, een bloedvriend
, van den

koningk Ferdinandus , terwyl Brabant dus in

rep en roere ftont ,
uit Italië geen hulptroepen

heeft konnen verwerven , ofde verworvene te-

gens de beleggers gebruiken,die,als onlangs den

Bos belegert was , eerment fchier wifte , by der

hand waren. Het negende mirakel is : dat , ter-

wyl het krygsheir der Vereenigden voor Breda
lag, den Kardinarl niet liever tot vergelding

Maaftrigt. belegerde, [dewyl Maaftrigt een ftad

is, die aan Brabant grenft
, en waar door wy aan

Luikerland grenzen ; die de koophandel van

Antwerpen met die van Tongerlo en Luiker-

lant beletj en een weg voor de Franfche troepen

opent tot in ’t binnenfte van Vlaandre,] als den

geheelen zomer over te brengen , met twe klei-

ne fteetjes te veroveren , die aan elk een , die’er

het eerfte voorkomt zonder (lag offtoot over-

gaven. Het tiende mirakel is : dat Oranje , Bre-

da belegert hebbende , hiervoor zorg droeg,

dat , £choon de legers rontom in ’t land lagen

,

en groot van ommetrek waren , hem nergens de

toevoer benomen is geweeft , nochte door

’svyants krygs-heir heeft konnen benomen
worden. Het elffte mirakel is: dat de ftad met

zulk een gezwindigheit en vierigheit is omcin-

gelt geworden , dat de Kardinaal, die weinig

dagen daar na metzyn leger aanquam zetten,

oordeelde het onmogelyk te zyn om ons leger

op te Baan. Het twaalfde mirakel is : dat in de

tyt van een weinig meer als twe maanden, de

ftad aan ons over is gegeven,die ’s Koning over-
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fteeerft na een beleg van elfmaanden inkreeg.

Het dartiende mirakel is , dat den overwinnaar

zeven weken over die ftad gezegenpraalt heeft,

die voor de fterkfie ftad van geheel Europe ge-
houden wort. Het veertiende mirakel is, dat

d’inwoonders van ’t Spaanfche Ncderlant , eer-

tyts een ftrytbaar volk, deze ftad, alfie noch nau-

lix berent was , vervloekt ,
en als ofze alrede

verwonnen geweeft was ,
doorgefchreven heb-

ben, en dat ieder een van 's vyants volk, gewoon
op Philippus krachten en rykdommen te poc-

chen , de moed terltont heeft laten vallen.

Deze en meer andere dingen , die’er voorge -

vallen zyn, verfpreien de faam van ons beleg

door de gantfche werelt.Indien gy ’t belang van

dit beleg na de profijt fchat, zo hebben wyeen
beleg gewonnen, dat ons zeer nut en dienftig is,

zo gy het na de ftarkte van de veroverde ftad

wilt fchatten
,
zo hebben wy een beleg gewon-

nen, dat onwinbaar om te winnen was. Deze
ftad heeft altyd op Hollant, Gelderlant, en Zee-
lant géftroopt en gerooft. Onvry waren op de
Waai,Maas, en Schelt de ichepen en koopman-
fchappen. De burgers wierden gevangen , de
koopmanlchappen ontnomen , en de fchepen
weg gevoert, of in de grontgeboort. In deze
ftad lag kruit en loot, wapens,en allerlei oorlogs
gereetfchap

, daar ons den vyant mede plaagde.
Breda was het flot , Breda was de korenfchuur,
Breda was de vechtfchool en herberg voorde
zoldaten. Van Breda kon den vyant terftont op
onze bodem komen.Breda alleenig tufichen den
Bos en Bergen op Zoom leggende

, is d’eenige
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ftad geweeft , die ons den toegang tot onze an-

dere fteden altijd aifneet en belette.Dewyl Bre-

da de naaft bygelegen Heden zo dicht op’tlyf

lag, zo zijn hier door deze fteden gedwongen
geweeft, om altyd ftarke bezetting in te nemen.

Door ’t overgaan van Breda is onze ftaat met
nieuwe krachten verfterkt. De burgers, koop-

handel , en revieren zyn nu veel veiliger en vryer

als te voren. Toen Breda noch in ’s vyants han-

den was , kon de zelve tot in het binnenfte van

Hollant doorboren , en de Kempenaars konden
met vrede hun handel te water niet drijven,

’t Welk nu van de Zeerovers bevrijd is. Breda,

met hulp en de macht van Antwerpen heeft ons

•
groote afbreuk kunnen doen; maar nu Breda in

onze handen gevallen is , nu zullen wy niet dat

om Antwerpen, dehooftftad van Brabant, ge-

ven. Want Antwerpens zege zal den Vereenig-

den roem, Oranje glory , en Nederland de vrede

verfchaffen. Antwerpen alleen ontbreekt noch

aan onze triumfen. Erkent met my ,
Toehoor-

ders, de grootheid van ’t werk , ’t geen wy door

hulp van den genadigen en goedertieren God
verricht hebben; erkent met my d’oorzaak van

d'algemene blydichap. Indien gy gelooft dat’cr

maar een eenige ftad gewonnen is , zo ziet gy
meer op het werk zelf , als op de nuttigheid van

’t werk. Wy zegenpralen over die ftad , die alle

andere fteden die’er oit geweeft zyn , ofte noch

zyn , in vaftigheid te boven gaat. Aanfchout de

grachten, de ftad is hier door onnaakbaar; de

wallen, vleugels moetge hebben, wiltge daar o-

ver wezen, de bolwerken,de hel moeft hy bewe**

ge»
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gen die’er door wilde breken: de pallifTadcn,ecn

Hercules was’er van doen om de zelven uit der

aarde te rukken.Aanfchout het Kafteel,gy zoud
zweren,dat het van de reuzen, die den hemel be-

ftormt hebben, gebouwt is. Wy hebben. Toe-
hoorders, een ftad verovert, wiens wallen ver-

ftarkt worden met vyftien bolwerken,twee ho-
ge heuvels , bequaam om van verre hier af te
fchieten , boven deze werken zyn hier noch drie

lage en kleine ftarkten by de voet van de wal ;

noch is deze ftad voorzien met een doorn bofch,

als ook met grachten, die op zommige plaatzen

70,op zommige 1 70 fchrèden breed zyn,als ook
met veertien ravelynen : in dezelve leit ook een
borftweering van vyfvoeten hoog , tulïchen dc
welken vyf horen-werken, en voor deze horen-
werken verfcheide halve manen , leggen. Daar
benevens een dubbelde gracht , en buiten deze
gracht een borftweering , die rontom de buiten
werken gaat : en eindelyk het kafteel , dat door
zyne wallen , fchanflèn , bruggen , wapen-huis,
twee grachten , en gefchut rontom het Slot ge-
ftelt , en daarenboven door allerlei oorlogsge-
reetfehap , tot verfchrikkens toe ftark is. Laten
nu de Lacasdemoniers op de Plateenfche bele-

geringsde Scipions op de belegering van Karta-
go en Numida j Cefar op die van Alefie $ Auguft
op die van Perufiej Alexander op die van Tyrus,
fnoeven en pochen. Wy hebben hier de zelfde
daden

, ofte miflkhien noch wel grooter uitge-
recht.Zo veel te doorluchtiger zyn onze belege-
ringen

, hoe datze moejelyker vallen , zo veel té
moejelyker, hoe datze fchrikkelyker zyn, zo

veel
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veel te fchrikkelyker , hoe datwe hedendaags

met grooter en llarker llormgevaarten de lie-

den, torens, wallenen kalleden tot de.gront

toe vernielen. Maar wat meent gy wel , hoe
dat de Spanjaart nu te moede is? Wien het tot

roem llrekt te winnen , maar het gewonnen
200 fchielyk weder quyt geraakt te hebben

,

tot fchimp en oneer. De glory van de zegen

,

die den overwinnaar Spinola verdient heeft,

keert tot ons. Wat prys en lof treffelyke fchry-

vers Spinola toegefchreven hebben , die komen
altemaal Oranje toe. Indien men , toen Spinola

Breda veroverde aan de faam (het zyn ’s vyants

eige woorden, ) en verkundigers
, die overal

wyt en zyt om de zegen te verfpreien gezonden
wierden

,
geen gelooffloeg , zozalmen’er, nu

Oranje wint ook geen geloofaan Haan. Indien

,

toen Spinolawon ,
uit den hemel tegens ons ge-

vochten is ; zo is, nu Oranje wint, uit den he-

mel tegen hen gevochten. Indien , toen Spino-

la won , de nakomelingen zullen twyfelen en

verwondert Haan , dat zulke dingen konden uit-

gevoert werden ; zo zullenze ook twyffelen en

verwondert liaan
, nu Oranje wint. Toen Spi-

nola won ,
is d’overwinninge ’s menfehen krag-

ten te boven gegaan : nu Oranje wint , is mede
de overwinninge 's menfehen krachten te b0-

ven gegaan. Indien , na ’t getuigen der Vyan-
den, het zulk een groot werk was, die Had over-

wonnen te hebben , den zelven herwonnen te

hebben met minder onkoften , in kort’er tyt

,

vechten’er hant , zal grooter lofen eere waardig

zyn.Zo dikwils nu de Spanjaart,of Italiaan d’af-
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beeldinge van lijn beleg op de zalen aan de muu-
ren te pronk opgehangen zal aanfehouwen

,
zo

laat in ’t fpiegelen van zyn ongeluk zyn hart van

droefheit vry bezwyken : laat hy hier door Iee-

ren verftaan hoe wilpelturig en verariderlyk for-

tuin in den oorlog is : laat hy vry gelooven, dat

wy op die zelfde plaats ons leger nederflaan

,

daar hy zyn leger neder geflagen heelt} dat daar

Oranje (laat , alwaar Spinola gedaan heeft } dat

hy nu uit dezelve ftad gedreven worde ,
die hy

in d’afbecldinge als overwinnaar inryt : laat het

huis van Ooftenryk ook vry gelooven ,
dat ver-

geefs de Vereenigden , vergeefs d’Oranjers

overwonnen worden, dewyl Gods-gunft, de

hand der krygsluiden ,
Fredriks manhaftigheit *

en onze gelukzaligheit , hen aan ’t geen j datze

verloofen hebben ^ weder helpen. Vaar voort

,

Vereenigde en Hoogmogende Heeren Staten

,

op deze voet des deugtsen manhaftigheit met
het uitzetten der palen van onze heerfchappy.

Laat de oorlogs hitte, terwyl de Spaanfche haat

en oorlog tegens ons zo bitter en hevig is, en
hoe langer hoe meerder ontfleekt, in uw niet

ontaarden, nochte verflaauwen. Door de wa-
pens verkrygtmen heerfchappyen , en doordc
wapens wordenze ook behouden. Sla utve 00-

gen op de voor
,
of tegenfpöedige zaken van ve-

lejarenherrewaart, gy zult bevinden, dat die

genen , die voor Kerk en Vaderlant llryden al-

les geiukkelyk afgeloopen is. God heeft uw ge-
holpen aan de ware godsdienft,en oudevryheit,
twe dingen die uw liever zyn als het leven * en
liever het leven

, als een van beiden zoud verlic-

V zen.
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zen. Indien ’s oorlogs beginzelen met den toe-
ftant , waar in tegenwoordig het gemene befte

fteekt, vergeleken worden, de voorfpoet en ge-
lukzaligheit zullen ’t geloof verre te boven
gaan. Gy die eertyts van zo veele fteden en lant-

fchappen ontbloot was,hebt zo vele fteden,vol-

ken , en lantfchappen onderuw gebiet gebragt,
en dat met zodanige gelukkige voortgang cn
gezwindigheit

, dat de beloften der Overigheit,
en der onderdanen d’overwinninge nauliks
vatten.

’k Zal niet van zege tot zegen gaan. Nu hebt

gy Breda, een Slodt van uw heerfchappy en vei-

ligheit
,
gewonnen. Uwe beraatflagingen en

voornemen zagen zommigen voor roekeloos-

heit aan. Maar gy oordeelde dat alle de ftarkfte

beraatflagingen in de flinterigfte zaken de ze-

kerfteengewiftezyn. Gy hebt de gelegenthe-

den, waar van de rechte tyt om iet by der hant te

vatten in den oorlog fchielyk voorby flipt,voor-

zichtelyk waargenomen. Stout en koenhcit

,

en niet de beraatflagingen , die de bloden voor-

zichtige beraatflagingen noemen,zyn d’opkom-
fte van uwe ftaatgeweeft.Aanfchouw de geluk-

kigen en voorfpoedige voortgangen , en

fchryft’er d’oorzaak den onfterffelyken God
van toe

, ongelooflyke dingen. Gy hebt zo veel

jaren een binnenlantze oorlog gevoert , en die

nu door d’ellenden , zo te zeggen , het hooft ge-

heel onder water , dan weder een weinig boven
hadde , nu niet alleen den vyant onder uw’ fte-

den van daan gedreven , maar ook andere wce-
‘ relden den oorlog aangedaan,Gy tyt buiten Eu-
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rope gefprongen.Want het viel uw te klein. De
Harren die gy noit gezien hebt, getuigen van u=

we deugt.De faam van uwe wapens is inWeftin»

die gegaan,daar onlangs de Naulfouwer gegaan
is.Daar zullen de wilden hooren dat Breda door
de zelfde magt gewonnen is ,

door den welken

gy Olinde, Tamarikaen de kaftëlen buiten de
lini gelegen

,
gewonnen hebt. De triumfen zyn

door den Oceaan van elkanderen afgefcheiden.

Gy hangt hier inHollanten ook in Weftindie

zegetekens op , daar by bekende , hier by onbe-
kende , hier by geoeflfende en tamme , daar by
ongeoeffende en wilde volken. Hier zyn de
Hollanders, Gelderzen, Vriezen, Zeeuwen,
maar in Weftindie de Viatanen, Petiguaren,

Tupinalen, Maxiquiten, Toxinaques,altemaal

onbekende namen , over uwe glory verheugt

,

en juichen uw met een vrolyk hantgeklap en al-

lerlei vreugde tekens toe. Weft-Indie heeft be-

gonnen voor ons open te ftaan. Houd hant aaü

’t begonnen werk. Scheep dit heen over, o Naf-
foufche Scipions

,
op dat den Spaanfche Hanni-

bal genootzaakt wort Nederlant te verlaten.

Breda zal befchaften , ’tgeen Olinde zal drin-

ken. De revieren, als de Waaien Jan eirus, de
Maas en de revier der Amazonen , die door dén
Oceaan van elkanderen zyrt afgefcheiden, zullen

de koopmanfehappen verwifl’elen. De verftan-

digfte Burgers hoopen , dat op deze plaats onze
oorlog kan ten einde gebragt , ófden vyant zo
afgemat Worden , dat hy na Zyn adem gaapt. Èit
't heeft ook al zyn reden. Den oorlog zal altyt

weder uitbroeien , zo lang Weft*Indie den
V % vyant,*

1
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vyant gout uitbroeit. Valt hem van die kant
aan, die hem alleen zoftout, ryk en machtig
maakt. De vrede is de befte vrucht van den oor-

log, na deze zult gy vergeefs wachten , zo gy
niet hetWeft-Indie hem afwint, of ’t zelve

,
gc-

lyk het Ooft-Indie , met hem deilt.

Maar geniet gy, hoogügeboorne Prins, d’on-

fterffelyke glory van uwe arbeit, moeite , Haven
en draven. Gy hebt deze ftad door uwe krygs-
kunde, vechten’er hand en voor de vuift vero-

vert
, die eertyts Prins Willem , hoogloffelyk’er

gedachtenifle
, door een verraflinge en gelukki-

ge oorlogs kans ingekregen heeft. Toen wiert

de ftad op een geeftige en kluchtige, nu op een

ernftige en zware wy ze gewonnen. Toen zyn
wy door turven , nu door ’t zwaart op 't Hot ge-

raakt. Toen hebben wy door hulp van dorre,

nu door hulp van groene kluiten gewonnen.
Toen vielen wy met onskrygsheir op een fla-

pende , maar nu op «en wakende. Toen op een

weerloze,nu op een gewapende ftad. Toen be-

haagde ons lift, nu openbaar gewelt, invoegen

dat toen de ftad veel meer door een verraflinge

genomen, als gewonnen
, nu veel meer gewon-

nen als genomen is. Toen namen wy degehee-
le ftad op eenen fpronk t’effens in, maar nu heb-

ben wy de ftad en overwinninge by fchreden

en voeten ingenomen. Toen hebben wy op

een min onvafte, nu op een by na onwinba-

re ftad gewelt gepleegt. Toen ontbrak ’er

geen Ithacus, nochte Sinon, die door een

loffelyke daadt den vyant bedroog. En nu ook

geen Diomedes , die dezelve manhaftig vero-

ver-
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verde.Toen was’er een zeker krygshclt zo over-

geven flout, die, op dat door zyn hoeftenhet

bedrog niet aan den dag quam , zyne fpitsbroe-

dersbad, datze hem maar doorfteken wilden.

Ja in dit beleg hebben zich ook Symmachen en
Nikanoors, ’t gevaar zo veel als de wint die’er

waait ,
achtende , laten zien , en zich overgeven

reukeloos en ftout aanftellende, den vyantvan

over de wallen tot op hunne wagtplaats by der

hant weg gefleept. Toen wiert’er in plaats van

het Trojaanfche paart, dat vervloekte ftorm-

gevaarte, een rurfpont gebruikt. Nu , met geen
log, lagen ,

nochte bedrog omgaande , hebben
wy aan al de weerelt doen blyken , dat de Naf-
fouwers op beiderlei wyzen kunnen winnen.
Voor d’eerfte overwinninge mocht men fortuin

en eenige weinige waaghallen , voor deze onze
overwinninge mag men de vernuftigheit en ar-

beit dank wcten.Toen droeg de donkere nacht,

nu de klare dag getuigenifle van ons bedrog.
Toen zegenpraalden wyby de manefchyn, nu
by de zonnefchyn. Toen is de zaak , op dat het
bedrog niet aan den dag quam , by doot ftilte

uitgevoert
, nu onder ’t yflelyk geluit en fchrik-

kelyk geloei van trommelen, trompetten en
?
t grofgefchut , op dat den overwinnaar zo veel

te meerder eer en prys in leide. Toenhebben-
we, ter eeuwiger gedachtenifle van de nako-
melingen de overwinnende luiken , maft en
(priet

,
als heilig opgehangen

, nu de met ons en
’s vyants bloedt bemorfte degens, fpietzen en
vendels. Deze gedenktekenen , onwinbare
'Prins, van uw manhaftigheir,zorg,enonbezwy-

V 3 ke-
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kelykhart, houden wy cerbiedelyk in eeren en

weerden. Gy, als ook ’t huis van Naflbu zyt we-
der aan de graften en lieve lichamen uwer bloet-

vrienden , die in de kerken van d’overwonnen

Had Godzalig in den Heere ruften
,

geraakt.

Zo deze lichamen (preken konden , zy zouden

uw met deze woorden aanfpreken: tre in ó wre-

ker van u Vaders moort,en reken deze machtige

ftad ,
die den koningk afgenomen is , mede voer

een gedeelte van uwe wraak. De ftad ftont noch

op dezen dag onder ’skoningks gewelt, indien

hy volhart hadde denNaflbuwer te beminnen,

of te vrezen. Zedert dat hy de Naflbuwers be-

gonnen heeft te haten, en met de wapens te ver-

volgen, zo hebt gy, ó neven, hem van ftcden,ko-

ningkryken en volken ontbloot.Na uw manhaf-

tige vader is gevolgt in ’tbewint der zaken de

manhaftige Mauritius, zyn broeder, die immers

zo voorzichtig, en beroemder door de wapenen
niet afgelaten heeft, de hand aan de voorfpoedi-

ge beginzelen te (laan. Gy, zo wel uw vaders als

uw ooms voetftappen navolgende ,
hebt met de

Wapens de fchiïk en vrees t’uwaart overal in
5
s vyants landen gebragt.Gy hebt geleert,dat de

deugt der uwen door tegenfpoet opluike en

groeje, en niet onder de voet gehouden word.

Tre in en verheerlyk onze doodbuflen met de

glans van u verrichte daden.En doe ons gebeen-

te en gedachteniiTe van ons doorluchtig geflagt

door de faam van uw oorlogen weder van den

dood verryzen. Laten wy door uw in de harten

der Nederlanders leven, die voor dezen door on-

ze deugt in dezelven geleefthcbben.Erfdeglo*
ry,
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ry, die u van ou’er tot ou’er over geërft is, aan u-

we nakomelingen wederom over. DeNatföu-
wers, die de Kaizers in maagfchap beftaan, kon-

nen niet ais heerlyke daden uitrechten. Zo dik-

wils als gy op de Stad vielt , zo eichftegy uw ei-

gen en uwer voorvaderen ftad wederom.Gy zyt

de wallen genadert ,
om ons van dichte by te

groetten. Gy hebt met kracht en gewelt een

weg geopent , en de godvruchtigheid heeft uw
gedwongen langs deze zuere en moejelyke weg
tot onze fchimmen te gaan. Jndien het by
ft noodlot zo befchoren waar geweeft, dat de

doden weder levendig wierden, wy hadden met
deze handen, met deze voeten, en deze woorden
uwe beraatflagingen en arbeit te hulp gekomen.
De marmore beelden, die voor dezen fchreiden,

ftaan nu van blydfchap en weenen,dat’er de tra-

nen by neder biggelen.Ons hart yfde van fchrik

in ons lyf, als wy de Spanjerts in deze verwulfde
kelders dicht langs onze zyde hoorden heen en
weder wandelen. Wy hebben ’t gebied van
’t huis van Ooftenryk tegen wil en dank aange-

nomen.Wy hebben een overwinnaar,maar onze
vyant ingelaten. De walg fteekt’er het Naflbu-
fche geflagt af, al wat na de revier Tagus , ofte

Bastis riekt. Laten hier de Frederikers wande-
len,zo zullenwy zagter ruften.Uwe Ipruic Wil-
helmus laat op die plaats groot worden ,

daar

wy, zyne voorvaders, oomen,bloedvrienden,en
broeders zyn out geworden. Laat hy aldaar in

’s vaders konften geoeffent worden , alwaar de
vader zyn leger plaats neder geflagen heeft.Laat
hy aldaar deftoeldes oorlogsplanten, alwaar

V 4 wy
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wy de ftoel van de lange flaap planten. Laathy
daar den oorlog eindigen, alwaar wy ons arbeid

geëindigt hebben. Laat hy deze ftad gebruiken

tot een 1'chool van Mars , die u een doorluchtige

vechtplaats des oorlogs is ge weeft:. Laat hy daar

zyn oörlogs-beginzelen leggen, alwaar gy tot

noch toe het eind des oorlogs niet ziet. Wy
hebben ’t flot voor ons,en niet voor de Borgon-
jers gebout. Wy hebben vreemde Prinsen
moeten lyden

, en de rechte erfgenamen buiten

fluiten. Breda gink aan den vyant over,om zich

van ’t zelve maar flechts te dienen,en niet als een

Iieerlykheid om daar over voor altyd te heer-

fchen. Het heeft eertyds onze Baroenfchap gc-

\veeft, maar nu is het d’uwe , volgens het recht

van bloedvriendfchap en oorlog. Zo het roe-

mens waardig is voorden Spanjert Breda voor

een tyd langk bezeten te hebben,’t zal noch veel

roemwaardiger zyn, dat de Spanjert door u
voor altyd daar uitgeftoten word. Fortuin heeft

gqtoontjhoe vèelze den vyant toelier,en wat dat

gy al te weeg konde brengen. Fortuin heeft ge-

leert, dat de NafTouwers ’t verlies van hun heer-

lykheden geduldig konnen verdragen ,
en datze

dezelven ook wel weder konnen krygen. ’t Ge-
ne wy door een zeker oorlogsmisflag onlangs

zyn quyt geraakt , dat zelve hebben wy door u-

we kloek beleit nu weder gekregen.’t Raadhuis

ontfangt u als. haar eigen Heer , en draagt u ,
die

een Baroen geboren, maar nu eerft geworden
zyt, d’oude bundels op. De burgers,hun rechte

beer weder gekregen hebbende, betonen van

zelfs gehoorzaamheid ,
diegze Pbiljppus met

“ dwank
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dwank bewezen.Die onder den Koningk in vre-

ze leefden , die zullen onder u in vrolykheid hun
leven overbrengen. Onze ftad heeft denabueri-

gen en bontgenooten veel fpuls en moeite ge-

maakt , doch zulx is by de bevelhebbers en niet

by haar toegekomen , nu zalze onze zufter zyn,

die voor deze onze vyandin geweeft is , deelach-

tig aan 't verbont , die de bontgenoten vyande-

lyk geplaagt heeft j eenftil en rullig huis voor

borgers en zoldaten , die ,
de burgers uitgejaagt

zynde, een herberg en fchuilhoek voor de

ftruikrovers geweeft is.

Maar op uw, dappere helden en grootaardige

krygsknechten , die voor Breda onder de hoge
wallen gefneuvelt zyt,en met uwe lichamen een

heerlyke en doorluchtige fcheidinge gedaan

hebt , voeg ik nu myn reden : Leef gy lieden in

de harten en gedachtenifle der dankbare nako-

melingen. Wy ftaan wel in deze ftad,maar ftaan

'erdoor uwe weldaad. De vrucht vand’arbeid

,

dien gy nu dood zynde ontbeert,genieten wy by
levendige lyve. Ghyliedenhebt voor’tVader-
lant en de vryheid gevochten,en fchoon het uwe
goederen niet zyn , zo horenze evenwel d’uwen
toe. Hy vecht voor zich zelf, die voordezynen
vecht. Gy die gefneuvelt zyt , kont u hierdoor
noch eenigzins trooften, dat gy op die plaats om
gekomen zyt , alwaar gy door de faam duizent
jaar na dezen dag noch leven zult , en datge cp
die plaats begraven word, alwaar elk een d’oor-

zaak van uwe onfterffelijkheid befpeurt en zich
daar over verwondert. De veltflagen en ftryden
die gy gedaan hebt , die zyn altemaal veltflagen

V $ en
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en ftryden van glory geweeft. De genaakgraven
entnynen, daarin gy onbefchroomt getreden
zyt,zyn de wegen geweeft, waar langs gy in den
hemel zyt geklommen.Wat fchamTen,wallen,en
veilingen gy opgemaakt hebt , dat zyn aitemaal
openbare fchoutonelen van uwe manhaftigheid
en getrouwigheid geweeft. Gy wilde liever

manhaftig fterven , als met fchande van uwe
plaats,dienge uitgekozen hadde,wyken.Gy wil-

de liever met de Epammonden en Decien aller-

lei gevaar des oorloogs uitftaan
,
als de ftad , die

aan \ gypen was,te laten flippen. In een zelve le-

gers ommekreyts waren uwe dode rompen en
beloningen* gevaar en trouwigheid* wonden en

llantvaftigheit.Gy Helden u heil niet in ’t vluch-

ten,maar in de wapenen en Harkte, wel wetende
dat die gene,die in den oorlog’t mcefte bevreeft

zyn , het meeftc gevaar lopen. Lui en traagheid

fchuuwde gy eveneens als een peft.Gy vocht en
waart in de wapenen niet allenig by dag , maar
ook by nacht en onty. De zommigen onder uw
konden t’huiswel prachtig en in veiligheid le-

ven,maar dewyl zodanig een leven vrome zielen

voor een onroembaav en fchandig leven aanzien,

zo hebtge uit eigen vrye wil voorgenomen een

weg in te flaan, waar langs men na een goede
naam en faam gaat. Om betaling wierd by uw

,

die het flechts maar om een onfterffelyke naam
te behalen,te doen was,niet eens gedocht.Want
gy hebt om geen loon , maar om glory en eere

gevogten. Die anders elders hun leven in d’ecne

ofte ander fchuilhoek hadden doorgebrogt, van

dezer hunner beroemde daden hebben wy nu
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altemaal de mond vol. Als gy in de genaakgra-

ven, galderyen en grachten gezonden wicrd , zo

hoorde men u niet morren , nochte gy deifde te

;rug, maar d’eenededezyn beft, noch meer als

d’ander , om elkandere den prys afte kyken en
t’ontrekken.Gy liet uw voorftaan,dat in ’t leven

te blyven ieder een fchier, maar eerlyk en roem-
haftig te fneuvelen , zeer weinigen te beurt valt.

Het algemeen gevaar en behoudenilTe dwong
uw om de belegerden zonder ophouden op ’t lyf

te vallen, en in een vrees en twyffelachtige zaak,

zo veel moeds en ftoutheid toe te leggen, als een

iegelyk doenlyk was. Gy, die d’eerfte waart die

in ’s vyants grachten ’t leven liet , baanden voor
uwe fpitsbroeders een weg, waar langs zylieden

verdergingen. De hoop van te winnen, en met
de hoop de dapperheid nam dag voor dag d’o-

verhand. Niemant ftreefde met hoettelen en
zammelen na de glory , die hem voor d’oogen
ftont, en dien hy zo goet als in de handen hadde.

Niemant lloeg af 's overften bevel in ’t werk te

ftellen , nochte die in grooter aanzien waren ,

nochte die zich wegens d’ouderdom eenigzins

konden ontfchuldigen. Een overrte was’er even

zo veel geacht als een Kolonel , een Kolonel zo
veel als een flecht krygsknecht. Namen van
waardigheid bevryden niemant van ’t vechten,
eeren-tytels dienden die genen , wien ’t hart in

’t lyfna ’t vechtenjankte, tot een prikkel,en niet

tot opfehortzinge en zammelinge.Zo dikwils als

de reizende man Breda, zo dikwils als hy de vel-

den, daar ’t leger gelegen heeft,zo dikwils als hy
d’akkers daarop gy, toen gy noch in ’tleveq

waart.
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waart, uwe nacht ruft hielt,en nu dood zynde in

eigendom bezit, zalaanfchouwen, zo menig-
maal zal hy ook ftom van verwondering ftaan

,

als hy aan uwe manhaftigheid begint te denken.

En zal,indien hy van ons volk is,den geeften niet

als geluk en heil toewenfchen
, maar zoo hy van

’s vyants volk is
,
zo zullen hem weder de voor-

gaande fchade en fchande in den zin fchieten

en te voren komen. De ploeger zal na eenigeja-
ren ’t gebeente vinden , wien hy d’oorzaak van

zyne gelukzaligheid zal toefchryven. Demajer
Zal de wapens vinden , en vei blyd zyn , dat hy
door hulp van deze wapens zoryken oegft in-

haalt. De burgers, die dit uit wandelen, zullen

d’aarde, befchermer hunner vryheid, en waar op
gymeenig nacht de wacht gehad hebt, onver-

tzaagt gevochten,en roemhaftig gefneuvelt zyr,

uit eerbiedigheid kuften. De revieren, die met
uw bloed geverruwt zyn , zullen getuigen zyn

,

dat gy gewonnen hebt, maar dat de vyanden ge-

vreeft hebben. De wallen, die vol yzere en lode

kogels zitten, de boftchen en bomen , die tot de

oorloogs werken om ver gehouwen zyn , zullen

den nakomelingen d’oorzaak van uwe dood
vvyzen. Overal

, zo wel daar gy uwe hutten ne-

der!]oeg, als daar gy den vyant verwachte, zo

wel daar ’t krygsgereetfchap, als daar gy in flag-

orde ftont om te vechten , en regen en wind uit-

harde, moeten wy uw lof hemel-hoog verhef-

fen en dezelvenmet verwonderingeaanfehou-
wen. Wy zullen ons over de graften,indienmen

ruig opgehoopte aarde, graften heten mach,
wegens de gefneuvelden erbarmen, maar weder
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die zelve graften noch eer aandoen , wegens de

genen ,
die daar zo manhaftig gelneuvelt zyn.

Maar gy edele Burgers van dit bloeiende ge-

meen belte , en gy aitemaal die van zo een door-

luchtige zegen getuigen, aanfehouwers, en ver-

kundigers zyt , bewys Oranje, died’aanleider

en voornaam fte uitvoerder van zo groot een

werk geweefl is , eerbiedigheit. En roep hem
toe niet alleen met de tytel van hoogheit

, maar
ook met den tytel van Vader des Vaderlants.

Welk een lieffelyke item ! d’een dezer namen
eigent hy ons , d’ander zich zelven , d’een uwer
aller heil , d’ander de glory van zyn ftam toe.

Oranje gaat wonderlyk tewerk, om zyne on-

derdanen profijt te doen. Hy gaat fchrikkelyk

te werk , om uw van de vrees
,
dienge voor de

vyanden hebt te bevryden. Hy waagt zyn leven,

en fteekt zich in groot gevaar om uw , en om
uwe vrouwen en kinderen , weereltlyke en ker-

kelyke goederen uit Het gevaar te helpen. On-
ze Veltoverfte is in geen eenige veltllag over-

winnaar geweeft. Hy heeft zo veele veltflagen

gedaan, als men zoude tellen kunnen. Hy is

niet te min gelukkig, als kloekzinnig in ’t vech-

ten geweeit. Oranje heeft allerlei zoorten en
manieren van te oorlogen kloekmoedelyk uit-

gevoert. Al wat de krygsbouwkunfl befchryft,

dat dienftig en bequaam is om den vyant af-

breuk te doen , dat heeft hy aitemaal manhaftig
uitgericht. Wiltge veltflagen doen? hy heeft

meer als een veltflag gedaan. Wiltge revie-

ren , havens , zeen met vlooten befcher-
men ? Hy heeftze befchermt. Steden belc-

ge-
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geren? Oranje heeft ontallyke Steden bele-

gert. Veroveren? hy heeftze verovert. Le-
gers om fchanzen en vaft maken ? die heeft hy 2,0

weten te omfchanflèn en vaft te maken , dat elk

een zich daar over heeft moeten verwonderen.
Met een geheel leger over revieren gaan ? Hy
is’er mede overgegaan. Den zoldaat van alles te

voorzien ? die heeft hy van alles voorzien. Wilt-
ge heimelyk het krygsheir van gevaarlyke plaat*

zen verloflen ? Hy heeftz’er van verloft. Den
oorlogs ftant in een flagorde , in belegeringen

;

en in
v

t befchermen der grenfe plaatzen ftaandc

houden? dien heeft hyftaande gehouden. Be-
raatflagingen ontveinzen? Die heeft hy ont-

vcinft. Oranje liet zich voorftaan
, dat’etzyn,

en niemants anders werk was, uit te gaan
om ’s vyants werken te verfpieden, legers afte

fteken, fchanflen op te halen, en overal gelyk
een Godheit tegenwoordig te zyn j en een wa-
ken t oog op ’t geen de zoldaten deden , te hou-
den , om alzo t’effens d’uitvoerder en medehul-
per van ’t werk te zyn. Dit altemaal hebben de
Span jaarts

, dit hebben d’Italianen uit hunne le-

gers en fchanzen meer als eens gezien. Indien

gy burgers zyt , zo moet gy dezen overfte eer-

biedigheit bewyzen
, indien gy goede burgers

zyt, met geit
,
gunft en belofte te hulpe komen.

Hy zal uw niet in vry en veiligheit ftellen , ten

zy gy lieden maakt , dat hy zulks kan doen. De-
ze , wien gy voor de befchermer en befchutter

van uw welvaren en voorfpoet houd , heeft ook

uw welvaren en voorfpoet om oorlog te voeren

van noden. Datge op ’t land in ruft en vrede zit*
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prachtige huizingen bewoont, en van uwe goe-

deren een weelderig en zalig leven leit , dat

naoogt gy die gene danken, wienGod tot een

betchermer over ’t gemeene vaderlant, geftelt

heeft ,
en gy uit eigen goede wille tot ftadhou-

dergehulthebt. Wy bezitten wel onze goede-
ren en gebieden over dezelven , doch van onze
overigheit moetenze alevenwel befchermt wor-
den. Maar wy zullen onze goederen niet lang

bezitten, mdienze door Oranje niet lang be-

waart worden. Ten is nier genoeg,datmen niet

als goed van ’t gemeen befte fpreekt, wefcfche

dat’et haar welgaatj Dat men den vyant op gaft-

malen, op hoeken van ftraten en op kruiswe-

gen met vorfte woorden aanvalt en een poos
uitfchelt, of dat men by dewijn,den Spanjert

beoorlogt heeft. Geit, geit, moet’er wezen

,

zullenwe in ruft en ftilte zitten. Met geit raakt-

men midden door de krygsknechten , mergelt
raaktmen door de poorten, en over de grach-

ten , met geit klimtmen op de muuren , toorens

en wallen, geit is de leus, geit maakt ruim baan.

Wy hebben wel door hulpe der krygsluiden ge-

wonnen, maar deze hebben ook geerne wat van
’tgeene datter klint. Wy hebben wel door
krygsluiden gewonnen , maar die met eên hon-
gerige buik niet aan den man willen. De vyant
vreeft voor geen ding meerder , als voor uwe
mildheit. Wy zyn door tugt,rykdommen en or-

de zo hoog opgeftegen , dat’et d’uitheemfen tot

groote verwondering, de bontgenoten tot eere,

de vyanden tot fchrik is. En reken het ook voor
geen oneere

, nochte fchande , datge in het uit-
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voeren van heerlyke daden , diege tot noch toe

verricht hebt, volhart en voort vaart. Dit doen-

de zo zullen wy dikvvils’er met de zegen gaan

ftryken, dikwils’er van vreugden juichen en op-

jpringen , en dikwils’er zegenpralen.

MaarÜ alleen , ö allerhoogfte en eeuwige
God , voorftaander en befchermer dezer hcer-

fchappye , fchryfik ootmoedelyk d’oorzaak van

deze gloriryke zegen , die wy heden in vrolyk-

heit vieren , toe. U doe ik de naam van de vade-

ren des Vaderlants
,
als ook uit de naam van zyn

Hoogheit Oranje, enz. uit de naam van alle de

burgers en krygsknechten bedanken. Gy hebt

den manhaftige Prins de beraatflagingen van zo

groot een werk aan te vangen , ingegeven. Gy
hebt by de beraatflagingen ftarkte, by de Hark-

te voorzichtigheit, by de voorzichtigheit,ftant-

vaftigheit gevoegt. Door uwe hulp, ögoeder-
tierenfte God, hebben wy de ftarkfte ftad van

geheel Europe belegert, door uwe hulp hebben

wy een onverwmbare ftad verovert. Gy,öal-
magtige God , hebt met uwe handen de zolda-

ten gewapent
, gy hebt de vreze van eerlyk te

fterven uit de harten der ftrytbare ziele geban-

nen. Gy ,
ö Heere der heirlcharen , hebt de

veften en poorten met uwe handen vermorzelt,

de walien, en fchanflen tot de gront toege-

flecht, en de ftormkatten opgerecht
} gy hebt

,

almogenfte God , midden door ’s vyants en onze

doodendegaleryen overgebragt. Gy hebt uit

den hoogen hemel tegen onze vyanden gevoch-

ten. Gy , ó Harder van Ifraël , hebt de wacht

gehouden en niet geflapen. Gy
, gy hebt Oran-
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je voor allerlei gevaar en ongeluk befchermti

Gy barmhertige God, hebt hem uit de noot ge-

holpen, en midden onder de buien en hagel-

jagten van looden en fchichten befchermti

Geef, getroufte God ,
datze , die kloekmoede-

lyk, gewonnen hebben, deze zegen wyzelyk

gebruiken. Dat in de overwinnaars, die van

den vyant uitgcëifcht en tot vechten getergt

worden, den yver van oorloog te voeren niet

afzoet ,
nochte in d’overwonne , en afgemartei*

de vyanden de genegentheit tot de vrede.

eind e.

Opgcz,dt op de doorlncktigr fckole i* Amflerdam , den 19 * v*n Wjd*
instant des Jaars > 163
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Oratie over cleKRIBBE,
Ofte Geboorte onzes Hccfcn cn Zaligmakers

JEZU CHRISTL
Chriftelijke Toehoorders

,

K nodige u tegenwoordig, otn te ver-

fchynen met uw hert en gedachten,tot

de Kribbe onzes Heeren en Saligma-

kersJezu Ghritti , van wiens Geboorte
de gantfche Chriftenheit op dezen tyt heilige

gedachteniflë houdt. Wilt het voor geenhoon
of kleinigheit houden , dat ik mannen grys van
hairen

, mannen die volwaflen zyn van jaren

,

jongmans in de fleur en bloem haars levens,

derf noodigen tot de wiege van een kint, ja van

X een
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een onmondig kint. Want ik zal fpreken van
een kint ,

waar door wy mannen geworden zyn

:

van een onmondig en fpraakloos kint,
5
t welk

nochtans onze Voor-fpraak is in de Hemelen by
d en Vader : van een kint , waar door de kinde-

ren verkregen heoben hare zaligheit, de man-
nen hare verloffinge , de oude lieden het eeuwi.

geen onvergankelyke leven. Van een onmon-
dig ende teer kint, waar door onze zielen niet te

min geeftelyke krachten ontfange-n om God te

dienen, door wiens onnozelheit wy van onze

fchulden worden vry geiproken, door wiens

eenvoudigheit wy worden geleert, door wiens
verfmaatheit wy worden ge- eert, door wiens

nederigheit wy worden verheelykt en by God
hooggeacht. Van een kint, welkers nootzake-

Jykheit zo groot is, dat zo wy dit kint wegne-
men , zo nemen wy ons zelven weg ,

aangezien

wy door dit kint gefchapen zyn ; zo wy het niet

liefen hebben
,
zo zal ons God niet liefhebben*

want die hy lief heeft , heeft hy liefom dit kint

alleen
, 't v/elk hy van eeuwigheit heeft liefge-

had:. Zo wy het niet aanbidden , zo vallen wy
in de handen en macht des Duivels j want dit

Kindeken isonzeKoning, waar door wy van

de tyrannye des Duivels verloft worden. En zo

wy na de leere van dit kint niet luill:eren,zo dwa-
len wy in de duifternifle van onwetenheit j want
dit kint is de weg , de waarheit en het leven.

’t Schynt dat ik van flechte en geringe din-

gen zal fprek en , als gy my t’elkens hoort verha-
len de woerdekens van een kint , en van een on-

mondig kint. Maar als gy hoort dat dit kinde-

ken
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ken genaamt is met twe treffelyke en hoog-

waardige benamingen ,
namentlyk van Jefus

en van Cbrijlus zo gelooft, dat hier gelproken

zal worden van Goddelyke ,
Hemelfche en ge-

wichtige zaken. Het eerde woordeken bete-

kent Saligmaker , het tweede betekent Gezalf-

de. Het eerde wyd ons aan het einde van zyn

komde indeweerelt, ’t welk is zalig-makeiio

Het tweede wyd ons aan het ampt, waarom hy
in de weerelt gekomen is ,

namentlyk om ge-

zalft te worden tot onzen Leeraar,Hooge-prie-

der en Koning. Beide deze tytels komen dit

kint alleen toe , en hier over wort het in de He-
melen gelooft , en op de aarde geprezen.Wan-

neer daar een Piïnge ofte Vord geboren is , zyn

alle onderdanen bly ; maar noch blyder, als zy

haren Vord zien verheven tot de kroon enre-

geeringe zelfs; doch noch alderblydd,als zy zien

dat hy wel gouverneert , zyn onderdanen be~

fchermt, en zyn vyanden heeft overwonnen.
Doch ziet , het kint daar wy nu van fpreken , is

niet alleen gebooren tot Koning ,
maar is ook

Koning geworden , hebbende alle magt gekre-

gen van God den Vader, in Hemel en op der

aarde; zo dat in zynen name zich buigen moe-
ten alle knyen der gener die in de Hemelen zyn^

op der aarden en onder de aarde; zulks dat hy
overwonnende hebbende zyn vyanden , de zon-

de, doodt, duivel, vleefch en weerelt, de gevan-

keniiïe zelfs heeft gevangen genomen, gelyk de
Propheet David fpreekt , en zeeg-haftig in de
Hemelen is opgeklommcn , van de welke hy in

nederigen Ichyn was nedergcdaalt-

X a t) èö
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Den trein en loop des menfchlyken levens

kan in vier deelen oftermynen afgedeelt wor-
den j namentlyk, van zyn Geboorte , van zyn
Leven ,van zyn Doot en VerryfTenifie. De dry
eerite worden by de nature voltrokken en van
het menfchelyk vernuft gevat en verflaan. Het
lelie deel, namelyk de verryflêniflê, is alleen een
werk van Gods almogentheit

, en wort door het

geloove aangenomen. Maar dit is van meerder
aanzien en waardigheit

,
dat in het leven onzes

Heeren Jezu Chrifti insgelyks vier deelen kon-
nen aangemerkt worden, een van zyn Geboor-
te, dewelke vol nederigheit is geweeft : een van
zyn Leven , het welke ’t aldeiheiligfte is ge-
weeft : een van zijn Dood, dewelke de alder-

bitterfte is geweeft , een van zijn V errijfeniflè

,

welke de allerheerlijkfte is geweeft. Geen van
alleifler, ofgaat de krachten der nature verre

te boven. De Geboorte, want hy is zonder Va-
der uit Maria gebooren : Zijn leven, want dat

is zonder vlek of zonde geweeft: Zijn doodt,
wanthyisuit dedood verrezen : Zijn verrijfe-

niiïe, want die is door Gods machtige hand te

wege gebracht. Wil iemant zoeken den aan-

vank van het werk onzer Verlolünge , hy zal die

vinden in dc geboorte Chrifti. Zoekt iemant

,

hoedanig onze Verlofler heeft moeten wezen ,

hy zal dat vinden in zijn heilig leven. Zoekt ie-

mant het rantzoen, ’t welk hy betaalt heeft voor

onze zonden , hy zal het vinden in zijn dood.

Zoekt iemant de beveftinge van alle het voor-

gaande , hy zal dat vinden in zijn verrij fenilTe.

Onzen Zaligmaker moefte geboren worden,om
tot
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tot ons voordeel en zaligheit te leven. Hy moe-
ite leven , om voor ons eens te llerven : hy moe-
ite Iterven,om voor ons op te liaan van den doo-

den ; hy moeite opllaan van den dooden , op dat

hy klaarlyk zoude doen blyken, dat hy de dood,
en dien volgende ook de zonde , als oorzake van
de dood, hadde overwonnen. Een Chriften

heeft geen reden , om van zyn zaligheit te twy-
felen, als hy op Chrifti verryfenilïe let. Geen re-

den om de dood te vrezen , als hy op zyn bitter

llerven zyn oogen Haat 5 geen reden om te dwa-
len en in den weg der zaligheit te dutten , als hy
op Chrifti onbefmet leven achtingc neemt.
Ook hoeft den armen zondaar niet te wanho-
pen

, als hy maar denkt, dat hem een Middelaar
is gebooren zonder zonde, die t’zamcn borge
zal zyn voor zyn zaligheit , ende den autheur en
gever zyner zaligheit. Doch zyt gy beluft om
van ieder een een fichtbaarlyk teeken te zien j

merkt op de Kribbe Chrifti, en gy hebt een tee-

ken der geboorte. Merkt op het Kruis , engy
hebt een teeken van zyn leven. Merkt op het
graft,en gy hebt een klaar teeken van zyn dood.
Merkt op den Steen van hot graft gewentelt, en

gy hebt een teeken van zyn Verryfenifle. De
Kribbe is een teeken van de weerelt

, die nu in
dit kindeken als herboorcn wort. Het Kruis is

een teeken van de weerelt
,
die om haar zonden

in Chrifto gekruift wort. Het graft is een teeken
van de weerelt

,
die om haar zonden met Chri-

fto geftorven is. De Heen van ’t graft gewen-
kt , is een teeken van die gene die met Chrifto
uit de dooden verrezen zyn. De Kribbe wort

X 3 van
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van de Engelen gelyk als met de vinger gewe-
Zen:Zietgy £uit bet kindeken vinden in de kribbe gelegt.

Het Kruis fayft God zelfs aan , Vervloekt is hy die

daar hangt aan het houte des Kruices. Het graft wyft
de Propheet Jeremias aan : Mijn leven is m een

poelgevallen , en z.y hebben een (leen op mv gelegt. De
fteen van 't graft gewentelt , wyft de Propheet
David aan : Gy en

^
'uit mijn üele in der hellen niet la-

ten , noch uwen heiligen de vertottingc laten zjen. Zo
dikmaal als ik op de Kribbe denk, wort myn
Ziele van blytfchap opgenomen ,

om dat ik daar

in zie leggen mynen V erlofler. Zo dikmaal als

ik op het Kruis denk, befwykt myn Ziele* want
ik zie dat den gekruiften

J
ezus om myner zon-

den wille gekruift wort. Zo dikmaal als ik in

het Graf met myn gedachten nederdale, zo ont-

zinkt my weer de moet, als ziende begraven lig-

gen en yan de dood neder-gevelt den Autheur
en Vorft myner zaligheit. Dog als ik denk dat

het Grafledig is , en dat den Engel zeit :
‘J

efm
dien gy z.oekt en is hier niet , dan fchept myn ziele

wederom nieuwe trooft,als verzekert zynde dat

de hoope des weerelts , de verwachtinge Ifraëls,

en de zaligheit der Heidenen de banden des

doods ontkomen is-

Ik zal voor deze tyd alleen fpreken van de

Geboorte ofte Kribbe Jezu Chrifti ; want daar

is niet zo.eter, niet minnelijker,niet zachtmoedi-

ger, niet ouder, niet waardiger, niet wenichely-

k er,niet heilzamer als deze, Ik zegge niet zoeter,

overmits zodanig kind daar in ruft, waardoor

Wy (maken hoe zoet dat de Heere zy* niet facht-

^noediger, want het jolt van dit kindeken is
v

zacht.
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zacht, en zyn lalt licht niet 'minnelyker, want in

dit kind heelt de Vader zyn welbehagen } niet

ouder, want wy zyn in dit kind verkoren voor de

grontlegginge des werelds •> niet waardiger,

want die daar in leit, is de Zone Godsj niet wen-
fchelyker, want dit kind is gekomen , om te be-

houden ’t gene verloren was, om te genezen

’t gene zwak was , en op te wekken het gene ge-

ftorven was. Niet heilzamer ,
want buiten dit

kind ,
hebben wy geen deel aan God , want ’t is

zelfs God
;
geen deel aan den Hemel, want het is

den Heere des Hemels i geen hope des eeuwi-

genlevens, want hy is de waarachtige God, eithet

eeuwige leven.

’t Voorleden Jaar heeft uwe Aandachtigheid

my met lydzaamheid horen fpreken van de

Wonderen des hemels. Laat het u E. niet ver-

velen om met Godzalige gemoederen aan te ho-

ren , ’t genegezegt zal worden van den Schep-

per des Hemels, in den vleefche geopenbaart,

van Maria de Moeder des Heeren, van Zacharia,

Elizabeth, Simeon, Jozeph, Anna Phanuëls

dochter, alle heilige perzonagien, die God de

Heer tot dit. weerdige werk der geboorte Chri-

fli gebruikt en beroepen heeft.

Maar gy, ó alderheiligft kind Jezu,opent my-
nenmond, en alhoewel gy zonder fpraak inde
Kribbe legt,maakt my nochtans door uwe fpra-

keloosheid welfprekende , en u Itilfwygen ver-

lene my overvloed van bequame woorden. Ver-

vult my met uwen H. Geelt, en tuflehen u heili-

ge zuchjens , ftort in my heilige Bedenkingen j

want ’t is niet mogelyk van God te fpreken,zon-

X 4 der
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der hulpe van Godjofte uwe geboorte te begry-

pen, ten zy ik herboren werde door u , of dieuit

te brengen , ten zy gy mijn ftamelende tonge
door uwe kracht beftiert > op datze uitfpreke in

deze hoge materie ’t gene ftrekketer eerendes

Vaders die u gezonden heeft , tot uwe eeredie

den Vader gehoorzaam zyt gewceft, tereeren

des H. Geeltes ,
die uin 's moeders lichaam ge-

heiligt heeft. Ik hebbe begeerte om aan te wy-
zen, wie de beftierder of beleider is gevveeft van

U geboorte , wie cn hoedanig gy zyt ,
die gebo-

ren word, wie uwe Ouders zyn gevveeft, wie
de getuigen zyn gevveeft van uwe geboorte

,
in

wat geftalteniflb gy geboren zyt: hoebeerlyk

dat zy geweeft uwe nederigheid, en hoe nederig

uwe hcerlykheid, wat profijt en vruchten vvy

te fcheppen hebben uit uwe geboorte, zo ten

aanzien van den menfch liggende in de zonde,

als ten aanzien van diegene, die van dezonden
door uwe genade bekeert zyn.

De opperfte beftierder van dit wonderwerk
der Geboorte Chrifti, is God de Vader onzes

Heeren Jezu Ghrifti. Die dit kindeken tot onzer

verloffinge verkoren heeft,eer hy het zelve heeft

belooft : die het belooft heeft
,
eer hy het door

fchaduwen des Wets heeft afgebeelt ; en afge-

beelt, eer hy het heeft in de wereld gezonden $

en geboodfchapt , doen het na by was , dat hem
God wilde zenden j en zendende gevvilt heeft,

dathy uit den heiligen Geeft: zoude onrfangen

worden i op dat hy als heilig zoude geboren

worden, die de zondaars van haar zonden zoude

heiligen. Zo is dan dit kind van eeuwigheid be-

ftemt
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ftemt om in den vleefche te verfchynen , vermits

wy in hem verkoren zyn en om zynent wille. Dc
zondaar konde God niet behagen , nochte met
God verzoent worden,dan om Chriftum,buiten

welken geen heil noch zaligheid te vinden is

5

noch Chnftus konde ons het welbehagen zyns

Vaders niet verwerven ,
tenware hy door Gods

eeuwige raad beflemt ware , om te zijn Midde-
laar tuflehen God en den menfche j wy zijn ver-

koren, eer wy waren. Chrillus is tot Heilant en

Middelaar verkoren,eer hy was geboren.Hy als

het Hooft , wy als de ledenen : hy als Koningk,

wy als onderdanen : hy als herder , wy als zyne

fchapen : hy als de fontein des levens,wy als gee-

ftelijke beekskens : hy als borge, wy als fchulde-

naars : hy als de Wyngaart , wy als wynranken

:

hy als den Bruidegom,wy als zi jne Bruid.De ee-

ne konde niet gefcheiden worden van de andere;

de uitverkorene behaagden God eerde wereld

was, daar zy wonen zouden. Maar hoe behaag-

den wy God? niet om eenige onze eigen waar-
digheid, of heiligheid, maar in zijnen Zone j op
dat hy door hem den zondaar zoude herfchep-

pen ,
door den welken hy eerfl: de wereld zoude

fcheppen. God heeft ons als vrienden aangeno-

men door zyn loutere genade, overmits hy dit

zijn lieftallig kind bemint heeft; hy heeft dit

kind bemint, en ons in hem,niet door noodzake-
lijkheid , maar uit vrywillige gunft en barmher-
tigheid : niet doen wy waardig waren bemint te

worden, maar onwaardig. Hy heeft ons liefge-

had eer wy hem konden lief hebben, die noch-

tans in der tijd hem zouden liefhebben , als ver-

X 5 ko-
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koren zijnde , om hem lief te hebben. Dit is de
eere,welke dit kindeken gehad heeft by den Va-

der,eer de wereld was, welke gelijkze geen ein-

de zal hebben , zo is zy ook zonder beginzel ge-

weeft 5 alhoewel deze ordre daar in te bemerken
ftaat: dat de Vader de Zone zoude zenden, de

Zone gehoorzamen en gezonden wordemdat de

Vader hem zoude heiligen en Hellen tot Midde-
laar, de Zone als Middelaar de menfchelijke na-

ture zoude aannemen. Daarom zeid de Zone in

den 40 Plalm ,
Ziet ik_kpme,oj> dat ik God uwen wille

doe. Zo dat niemant zalig kan worden, ten zy hy

den Vader en den Zone eere , en beide erkenne

voor de opperile Autheurs onzer zaligheid. Die
de Vader recht wil eeren, moet hem door den

Zone eeren, en die denZone recht wil eeren,

moet de Vader eeren 5 want een en dezelfde is

,
des Vaders eere en des Zoons , een heerlykheid,

een glorie.

Doch deze groote en hoogwaardige Verbor-

gentheid, zoude den menfche niet tot nut geko-

men zijn , ten ware zulks de werelden den men-
fche ware geopenbaart. ’t Is onmogelijk eenig

goet te hopen,zonder te voren daar kennifle van

te hebben, ofte te verlangen naar de zaligheid,

die noch niet geopenbaart is. Het was betame-

4 ij k en gevoegplijk, dat zo groten goet,zo weer-

digen pant, als dit kindeken is,niet in der yl zou-

de gezonden worden s maar eerft belooft en toe-

gezeid worden •, op dat de herten en de gemoe-
deren der menfchen,naar zo lang verlangen,met
meerder eerbiedinge,gerechtigheit en blyfchap

haren Zaligmaker zouden verwillekomen en

om-
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omhelzen. Op dat ook de gelovigen des Ouden
Teltaments , die ’t geluk niet gehad hebben om
met hareoogen te zien de Kribbe Chrifti, en

het Kindeken daar in leggende , 't zelve noch-

tans door ’tgelove zouden aannemen en inden
toekomenden Melfias zich verheugen.

Op driederleye wijze heeft God dit Kinde-

ken geopenbaart,eer ’t geboren was. Eerft door

beloften. Ten tweeden door fchaduwen en
voorbedden. Ten derden door voorzeggingen

der Propheten. Verfcheiden maal heeft hem
God belooft, op verfcheiden manieren afge-

beeld , verfcheiden maal zyne komfte voorzeid.

Dit Kind beloven,konde alleen God doenjwant
hy konde alleen ons dit Kindeken uit genade
fchenken.Door uitterlijke voorbeelden dit Kinc
afte malen, konden ook de Priefters in het oude
Teftamentdoen> doch dit kind te voorzeggen
was het werk der Propheten. Alles nochtans
door beleit, en ingeven Gods. De toezegginge
van dit kind is al gefchied voor de Wet Moizis ,

want doen was de verloffinge des zondaars uit

de eeuwige dood al van noden, die niet verkre-

gen konde worden,dan van de gene, die op deze
beloften zagen. De Voorbeelden zijngeweeft
voor de Wet,doch zijn meelt in zwang geweelt
onder de Wet,aangezien het grofen vleefchlijk

Izraël door zichtbaarlijke figuren geleert moe-
ite werden, en gelijk als door een wolke zien,

totter tyd toe dat het licht des Euangeliums
door de komlte Chrifti openbaar zoude ge-
maakt worden. DeVoorzeggingen vint men op
Mie tyden gedaan te zyn,want t’allen tyden moe-

iten-
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flenze haren troofl inden toekomende Meflxas

zoeken, welkers confcientien van de Wet be-

fchuldigt wierden. Merkt hier, Chriüenen
, op

Gods wonderbaarlijke wysheid. Gelijk het licht

der Zonnen met haren vollen glans niet en ver-

fchijnt, ofden daagraat moet voorgaan : en den

daagraat nieten flikkert, ofte het krieken van

den dag gaat voor met fchemerlicht : en voor dit

fchemerlicht gaat den nacht eenigzins verlicht

door de Sterretjensjalzo heeft de wijze God dit

Kindeken , zynde het eenig zaligmakende licht

des werelds, allengskens en by trappen meer en

meer de Wereld vertoont. Eerft is het nacht ge-

weeft, zo lange de beloften en voorbeelden als

Sterretjensdekennifledes Saligmakers hebben
aangewezen. Daar op is gcvolgt het krieken van

den dag onder de Propheten, die vry wat duide-

lijker en breder hebben beginnen te fpreken

van de geboorte, tijd, leven , en fterven onzes

Saligmakers. Daar op verfcheen den Dagraat

ten tyde Joannis , die verkondigde dat de Mef-
fias voorhanden was. Totdat de volle Sonne
der genade doorgebroken is, enden Heiland

des werelds verfchenen is.

Deze is dat Zaat der Vrouwen, dat de Slange

het hooft zoude vertreden, en de macht des

Duivels te fchande makende, ons zoude bren-

gen tot de vryheid der kinderen Gods. Deze is

dat Zaat,dat God aan Abraham belooft heeft,in

welke alle volkeren desaartryks zouden geze-

gent worden. Dit is het zaat
,
dat uit den huize

Davids zoude voortkomen, ’t welk een huis

zoude timmeren den Heere, en wiens troon

zoude
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zoude beveiligt worden in der eeuwigheid.

Siet Melchizedech aan, van wiens Vader en

Moeder de Schrifture niet en vermaant, ook

niet wie voor hem of naar hem Prieller zy ge-

weeft, en gy ziet voor uwe oogen een voorheek

of fchaduwe van dit Kind , ’t welk God zynde

van eeuwigheid is geboren uit den Vader zon-

der Moeder : en als menfeh zynde in der tijd is

geboren uit een Moeder zonder Vader > wiens

Priefterdom ook is geweeft zonder gevolg , in

der eeuwigheid. Aanfchout Izaak de Sone A-
bramsjdie geboren is buiten den loop der nature

van een onvruchtbare Moeder , door de kracht

der belofte van God aan Abraham gedaan
, en

gy zult in hem bemerken een voorbeeld van dit

Kind , ’t welk uit een Maagt geboren is boven
de nature. De Vader der gelovigen Abraham
heeft de Kribbe van dit Kindeken en den dag
zynerkomfte zoveelhondert Jaren met de oo-

gen des geloofs gezien
, en is daar over verblyd

geweeft, gelijk dit Kindeken volwallen zynde

zelfs betuigt heeft, Johan. 8. Deze Kribbe heeft

den Patriarch Jacob voorzien^ betuigende wan-
neer dit Kind geboren zoude worden. Deze
heeft den Wet-gever Mozes gezien, alshy uit

Godes mond tot Izraël zeid: De Heere uwe God
z.al « een Propheet uit uwe broederen verwekken, dien

udtgy horen.Maar daar is geen Propheet gevolgt
van gelijke macht, ja van meerder macht, als dit

Kind. Want de eerfte, dat is Mozes, is een ver-

konder geweeft van ’t oude verbond. d’Andere,
natnentlyk Chriftus, een verkonder van ’t nieu-

we Verbond. d’Eerftevan eenWetdie opge-

hou-
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houden heeft j d’ander van een eeuwigdurende.
De eerfte was in Gods huis (lechts een Dienaar

;

d’ander de Sonezdfs. d’Eerfte heeft met God
gefproken in edn wolke •, d’andér heeft’et al by
den Vader gezien. d’Eerfte heeft de fchaduwe
der dingen geleert ; d’ander de waarheid zelver.

d’Eerfte heeft voor zyne en des volks zonde ge-

beden j d’ander rein van zonden, bid voor der

menfehen zonden. d’Eerfte heeft van den berg

een wet gebragt die toorn werkt ; d’ander heeft

op een bergide allerzoctfte zegeningen verkon-

digt,Man. 5.d’Eerfte is zynen volke verfchrikke-

lijk geweeft ; d'ander zachtmoedig en vriende-

lyk. Siet en bemerkt het Paafchlam, dat zonder

vlekke was geboren : bemerkt het (lachten van

zo vele offerhanden : bemerkt ontallyke manie-

ren en geftalteniflen van waflïngen , van rokin-

gen,van zalvingenrbemerkt de wonderbare toe-

ruftinge van den Priefter,zyn klederen,zyn cere-

moniën,zyn dienden: bemerkt de Sabbathhou-

dingen,d’onderfcheidingen van fpyzen,d’onder-

houdinge van zekere dagen , het beloften doen.

Alle deze dingen en een ieder der zelven zyn

voorbeelteniflen geweeft van ’t gene Jezu Chri-

fto bejegenen zoude. Hoort van Ezaia dien

deftigen Propheet , de alderzoetfte woorden :

ïen kint is ons gebooren , een Zone is ons gegeven.

Hoort van den zelven deze wonder-woorden

:

Ziet een maagt zal zwanger worden , en een Zone ba-

ren , en zijn name zal genoemt werden lmtnanuèl ,
God

met ons. Hoort deze woorden vol van geheime-

nis : Daar zal een roede opgaan van den fiamme lzai>

en eenf:beute ui} zijnen wortelen vrucht brengen > en op
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bentel ruften de Geeft des Heeren. Die fcheutjen,

deze Immanuël, dit Kindeken, deze Zone, is

het kint daar van \vy ipreken. Dit Kint is die

Koning , van den welken eertytsde Propheet

Zacharias groote dingen gefproken heeft : Ziet

een Koning komt tot uw , een rechtveer diger , een helper,

arm , rijdende op eenen Ezel , en up een veulen der Eze-

linne. Hy zal den Heidenen vrede verkondigen , en

zijn heerfchappye zal zijn van d’eene zee tot aan d'ande-

re. Dit kint is die Koning, onder welkers re-

geeringe de wolf d wonnen by den lammeren

,

en
de Lupaart liggen by den bokken , welkers gordel zal

zijn gerechtigheit , en het geloove degordel zijner nieren.

Onder welken de volken hare zweerden zullen maken tot

ploeg-jzers , en hare landen tot zikkels ; en het eene voll^
en zal tegen ’t ander het zwaan niet trekken , noch krijg

voeren. Wilt gy weten dezes Kints namen en eer-

i ty telen ? Het heet Wonderlijk„ , Raat , Kracht , Helt,

eeuwige Vader , Vrede- Vorft. Sijne beroepinge ? De
Geeft des Heeren ts op hem , dat hy hem gezalft heeft

met oly der vreugden boven £ijne medegenoten. Syn
rechten en wetten ? Zijn wet zal uitgaan niet van

den berg Ztnai , maar Zton , en zijn woort van Jeruza-

lem. De kracht zyner rechten ?Sy zullen hem al-

le kennen van den minften tot den meeften , en niemant

en zal den anderen , noch d’eene broeder den anderen

keren. Wilt gy weten den aart zijner leere ? Sijn

Volk en zal niet roemen op haar werken , maar Gods

barmhertigheit erkennen. Sijn wit en oogemerk ?

Dat d’overtredingegeweert , de zonde een einde neme

,

de misdaat verzoent, en de eeuwige gerechtigheit ge-

bracht
,
degezichten en Propbecien vervult , en de hetli

-

gen der heiligen gezalvet werde. Wilt gy weten
d’uit"
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uuitkomlle? Dit Kint is een (leen der aanjlootinge

den welken de bouheden hebben verworpen. Maar wie
is dat kint , dat eer het h ert het booze verwerpen en

bet goede verliezen
,

den buit van Zamaria en Damaf
co tegen den Ajfyrifchen Koning weg dragen zal ? Wie
is hy ? Dien die van Zabagottt en wierookvuren bren-

gen , dien de Koningen van Arabia en Zaba gefehenken

gullen doen r ’t Is Chriflus. Wie is dat kint , dat

in de Bethlehemfche kinder-moort mede ter

dood gezocht weit , als een fiem in de hoogtege-

hoort is des huilens
,
des kfaagens en weenens van Rachel,

die hare kinderen beweent , ende wil haar niet laten troe-

la , om dat zy niet meer en zijn ? Dit Kint ,
dat te

Bethlehemgebooren is. Wie is die Sonedien
God uit Egypten geroepen beeft ? ’t is deze, de Sone
van Maria. Wien is de voorlooper gezonden in

de woeflyne geroepen heeft : Bereidet de wegen

des Heeren
, maakt de voetpaden on'^es Gods recht \

uw Hcerjezu. Wat iflèr voor een licht ’t welk

het lant Zabulon en’ t lam Ncphtalan langs de Zee cn

den ford.tan , en ‘t volk dat in de duiflernijfe zit ,
en in

de fchaduwe des doodsgezien hebben ? Dit licht is dit

Kint,dat heden geboren is.Wie zal zijnen mont
in gelijkenijfen open doen ? Dit Kint. Welkers prediea-

tie zalmen nietgclooven* van dit kint. Wien heb-

ben de blinden te danken dat zy zien , de dooven datze

hooren , de flomme datze fpreeken*. Dit kint. Wien
zullenze tot een offerhande llachten als de ver.

achtinge des volks ;
als een uitvaagzel vanmenfehen

,

hebbende nochfchoonheit noch geflalte ? Dit kindeken.

Wie zal onze fmerten en krankheden dragen \ over

wien zal men ’t lot werpen*, wiens handen en voe-

ten zullen de boo^e doorbtoren ? wiens beenen zullen
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niet gebroken werden* d'uwe Heer Jezu. Wien
zullenze met edik, drenken , en nietgalle[pijnigen*

u. Wien is gezeit : Zittel tot mijner rechterhandt tot

dat ikjiwe vjanden Itgge tot een voetbank,uwer voeten ?

uHeereJezu. Alle de Propheten
, de figuren

der wet , de Goddelyke beloften Haan op u. Gy
zyt den Ouden met verborgen geweeft, en

nochtans eenigzins verborgen, Zy hebben uw
gezien

, van verre aankomende. De Priefter

heeft wel de fchaduwe van uw geraakt, maai*

uw zelven niet $ by heeft het teelten wel klaar

gezien
, maar de beteekende zake niet klaar. Hy

heeft uw getaft ,
maar met vele bellag der Cere-

moniën omsingelt. Hy heeft met uw gefpro-

ken, maar door de bedekte aangezichten der

Cherubinen. Gy zijt onder gelijkeniflen ge-

flachtet, gedoodet
5
eer dat gy waart; gy zijt on-

der de voorbeelden gellorven , doen gy noch by
den Vader in heerlykheit leefdet. Gy zyt onder
fchaduwengeboorén , eer noch was, daargy
gebooren zoud werden. Gy zytmetjona be-

graven eer gy gebooren waart. Met Jofeph zijt

gy gevangen, en weder verhoogt, eer dat gy der

weerelt gefchonken waart;ja onder ’t voorbede
van Enoch zyt gy ten Hemel opgevaren

,
eer gy

van denHemel nedcrgedaalt waart Uwe kennif-
fe heeft doen ter tytals geflikkert gelijk als in

donker, dog zyt nu met volle licht en den glans
der genaden verfchenen. Het heeft God belieft

’t werk van deverlofiingedes menfchelykenge-
flachts zo te beleiden, dat hy den dienftbaren
onder de uitwendige inzettinge des weerelts
min kennifie verleent heeft

, als den volwafienen

T erf-
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erfgenamen, min den vleefchelyken volke, als

den geeftelyken
, min den diensknechten, als

den kinderen, gelyk Paulus fpreekt tot den Ga-
laten in ’t vierde,

Maar na dat de volheit des tyt gekomen is

,

dien God na zyn oneindelijke vvysheit geftelt

hadde , na dat de verwachtinge van de Meffias

,

Ifraël lang opgehouden hadde, zo was het nu
tyt dat hy gebooren werde j op dat die gene die

door des Wets ilrengigheit niet en konden be-

houden worden , door de zachtigheit van de

Meffias zouden behouden werden. Zo heeft

dan de Goddelijke wysheit op twee dingen ge-
dacht

, op een Voorlooper , die de komfte des

Konings die gebooren zoude werden , eerft aan

zoude dienen, en op een Moeder die zulken

waarden pant , den Koning Ifraëls
, ter weerelt

brochte.

Tot dit groote werk werden gekooren Eliza-

beth de Moeder des voorlocpers : Maria de
moeder des Heeren : Zacharias de Vader des

Voorloopers : Jozeph die met Maria onder-

trouwt was
:
Joannes de Voorlooper zelfs : De

Engel die de Maagt hare Goddelyke ontfanke-

nis zoude verkondigen. Maria tot een exem-
pel vanGods byzondere gratie ofte genade. Za-
charias en Elizabeth tot een exempel van Gods
byzondere mogentheitJozeph tot een exempel
van een byzondere en uitnemende gehoorzaam-
heit.. Den Engel als een exempel van een glo-

rieuze en hemeifche afzendinge. Johannesals
een exempel van een religieuze beroepinge.Eli-

zabet was onvruchtbaar , hoewel van goede

wer-
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werken vruchtbaar , op datZe zoude wezen een

heilige moeder van zulken Zone, eri een waar-

achtige huisvrouw van een man die een Priefter

was. Haar hooge ouderdom hadde haar de ho-

pe van kinderbaren ontzet, maar ’t gene der na-

ture ontbrak, heeft de goedigheit Gods gegunt
aan haar godvruchtige verwachtige 5 zy baart

als een blyde moederJohannem, niet voor haar
alleen,maar voor het geheele volkj zo veel won-
derlyker, allTe ouder van jaren was 5 zo veel

welkomener , als zy buiten hope baarde 5 zo veel

gelukkiger , om dat gebooren was deVoorloo-

per van zo eenen grooten Meffias. En daar en
konde geen weerdiger Heraut of Afgezante
voor den Heere Chrifto gaan , als die beide van

Vaders en Moeders zyde van Priefterlijken Haat
was

:
geen weerder Voorlooper voor den alder-

heiliglten Propheet voorloopen , als die van on-
befproken endoordeugtvermaarde ouders ge-
fprotenwas: ook konde niet meerder geloof-
•waardigheit de leere Chrifti maken, als die voor
de waarheit den dood zoude fterven. Zo en is

ook Zacharias niet zonder vreugde geweeft.
Vierderlei reden van vreugde hadde hyontfan-
gen. d'Ecrfte was , dat zyn oude kinderlooze

Vrouwe Moeder was geworden. De tweede,
dat hy ftom zynde was fprekende geworden?
De derde, de geboorte loannis, die voor het
aangezicht van den Meffias zoude gaan, om de
herten der Vaderen te bekeeren tot de kinde-
ren, en den Heere te bereiden een gefchikt
volk. De vierde de veranderinge des naam Za-
chariar in de naam loannes. Met deze wonde-

Y 2. renf
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ren, als getuigen van Gods gunftet’zynwaarts,

omvangen zynde, heeft hy Gode lofgezongen,
na dat hem van den Hemel wierde ingegeven.

Maar voor henen v/as tot Mariam den Engel
Gabriel gezonden , op dat God ’t werk onzer
verloffinge van eens goeden Engels aanfpraake

zoude beginnen, gelyk door des quaden Engels
t’zamenfpraak met den Menfchen , ’t verderf

des menfchen
, de zonde , en door de zonde de

doodinde wecrelt was gekomen. Het werk
dat den grooten God voor hadde, en was niet

gehoort zo lange de weerelt gedaan hadde,
noch en zoude niet meer gehoort werden, zo

lange de weerelt ftaan zoude, ’t Was boven de

nature
, hooger als menfchen met haar verftant

konnen vatten, ja zelfs voor d’Engelen hoog
wonder

, namentlyk dat Gods Zone van een
menfch gebooren werde , d’onflerffelyke God
van een onfterffelyk menfch

,
ja van een maagt.

Zo wafler dan een groot en waardig Afgezant
nodig, die in waarheit minder zoude zyn als

God, en nóchtans meer en edeler als de menfqh;
en deze was de Engel. Tot dit Hemelfch werk
wei t een Maagt verkooren

,
niet die door den

luilter van rykdom, maar door armoede aan-

zienlyk was: niet die door weereltfche heer-

lykheit en pracht uithak •, maar die in’t verbor-

gen godvruchtig was: nietdiein wulpsheit en

dertelheit opgetrokken was; maar die in reinig-

heir
, eerbaarheit en godzaligheit alle haar ver-

maak en lufl; hadde. Merkt, God vereifcht uit

het V'rouwelyk geilacht den Autheur onzer

zaligheit, vermits- het Vrouwlyk geüachteen
oor-
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oorzaak onzes verderfs was geweeft. Merkt.

Een dochter wert geroepen tot wederbrengin-

ge van de gelukzaligheit ,
die onzer aller eerfte

moeder voor haar en ons hadde verlooren.

Merkt. Een heilig kint , een heilige tnaagt ge-

draagt haar in Gods wille, welke onze on-

heilige moeder Eva éertyts quaatwillig ver-

fmaat heeft. De mont van Maria belydet ge-

hoorzaamheit, op dat door haar doen onzer eer-

fte ouderen ongehoorzaamheit gebeten werde.

Vraagt iemant na het Vaderlant dezer Jonk-

vrouw? ’t is een klein vlekjen. Nazaret. haar

gedachte? ’t is het Galileefche, onder den lood-

fchen volke het veracht lfe. Haar man is lozeph,

met wien zy ondertrouwt was. detytelenvan

dezen Bruidegom? hy was een timmerman; zyn
wandelinge? hy was rechtveerdig. God heeft de
nederige verkoren tot dezen werke ,

op dat nie-

mant zich zelven in dezen wonderwerke iet tot

lofzoude toefchryven. Hy heeft godvruchtige
verkooren, op datdevyanden des Euangeliums
niet en zouden hebben te berifpen. Hy heeft

verkoren die in den kuiffchen houwelyken-iïaat

verlooft waren , op datmen geloove zoude ge-
ven , deze anderzins ongelooflykc zake , narne-

lyk dat een Ionkvrouw zonder mans toedoen
gebaart hadde, De heilige Maagt was bezig

met Hemelfche gedachten, als zy de Hemelfche
grocteniflen vol genaden en zegeninge ontfink,
'z Is genade dat ons God het leven gunt ; maar
deze is zeer gemeen: ’t is genade ^ datmen na
Gods wet leeft ; maar deze is Maria niet eigen

:

’t is genade , den Meffiam verwacht te hebben 3

Y 3 maar
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maar deze en is ook niet voor een alleen: ’tis

genade, dat eene Maagt uit zo veel duizenden

uit-gekoren wert ,
die den Meffiam in haren ly-

ye ontfingej maar deze is alleen aan Maria eigen

geweeft
j
eigen is haar ook deze genade , datze

den zelven gebaart heeft : ook deze , datze is de

gezegende onder de vrouwen , en datze in toe-

komende tyden een moeder des Heeren ge-

noemt wert. Eigen is haar alleen deze genade,
datze moeder wert, en maagt blyft. Dat het

Woord, datvaneeuwigheit byGodegeweeft
is, in haar vleefch geworden is: ook dat haar

Hemelfche geboorte door de kracht des He*

melfchenKoningsgeheiligtis. Wel zytgydan
Maria , de begenadigde , vol van genaden ,

van

heilighcit , van oprechtigheit, van waarheit,

kuifcheit, matigheit, geloove. Wie zal deze
veelvoudige genade ten vollen konnen ontvou-
wen ? wie zal voor deze genade God dankende

,

deze genade met dank-zegginge konnen voL-

doen ? En vree
ft uw niet Mana , zeit de Engel ,

want

gy hebt bj Godgenade gevonden. Ziet gy zult zjvan-

ger werden en eenen Zone baren , ende ^uit zijnen name
noemen ‘Jezus. Zalige Jonkvrouw ! Gy behaget
den Heere, om dat gy uw zelven mishaagt hebt.

De Heer is met uw, want gy zult den Heere ba-

ren. Gy hebt genade by God gevonden , want
ten is niet uwe weerdigheit , maar Gods barm-
hertigheit dat gy eene en alleene gekoren zyt

om des weerelts Zaligmaker te dragen. Gy eq

hebt geen vreezede weerelt te vreezen, want

gy zult de blyrfchap en trooft des weerelts

Vóórtbrengen. De heilige Geeft zal uw overkómen

,

J
“

' m



H. Bedenkingen over de Kribbe ChriJU. 343
en de kracht des AÜerlmgften zaluw overfchaduwen ,

en daarom ’tgene uit uwgehooren zal werden , zal de

Zone Godsgenoemt worden. Gy hebt gelooft dattet

eene hemelfche geboorte zoude zyn , om dat gy
van den hemel gehoort hebt, datter een he-

mels werker over gaan zoude. Gy ontfangt

en wert bevrucht zonder quetzinge van uwen
Maagdom. Gy zyt de Bruid van Jozeph,

Gy zijt de Bruid van den heiligen Geeft. Gy
werd gevoegt met Jozeph,maar niet op dat hy u
Moeder make. Gy werd gevoegt met den heili-

gen Geeft, op dat gy Moeder zoud werden. Gy
zijt metJozeph gevoegt, als met een bewaarder

en getuige van uwe reinigheid. Gy werd ge-

voegt met Gods H. Geeft ,
op dat gy door Gods

kracht Gods Zone zoud baren.Deze heilige ver-

eeningeder Godlijker metdemenfehelijke na-

ture, heeft uwe kuisheid en eerbaarheid niet ge-

krenkt, maar beveiligt. Daar begeerlijkheid des

vleefches tuftchen komt , daar werd ’t gene dat

onrein is en met zonden befmet, geboren : Daar
God tuftchen komt,daar iflet al heilig. Wat an-

ders heeft in dit wonderwerk Maria,wat anders,

Godgedaan. Haar plicht was,gehoorzamen,des
H. Geeftes werk t’overfchaduwen : haar plicht,

te verwonderen,Gods werk,wonderen te doen :

haren plicht was, te geloven, Gods werk,gehei-
meniftên te werken: hare plicht was, haar in

Gods wille geruft en gelaten teftellen, des H.
Geeftes werk was over haar te komen} op dat hy
deze Koning een paleys , Gode eenen tempel

,

den hemelfchen Bruidegom een Bruilofts-zale

iq haar lichaam zoude bereiden.En ’t betaamde,

Y 4 dat
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dat die uit den Hemel gekomen was, die ons tot

den Hemel nodigde, die gene andere als hetnel-

fche dingen leert, ook op eene Hemelfche wyze
geboren werde. God en de nature komt te za-

men,de Schepper en ’t fchepzel, de werkman en
’t werk i op dat deze geboorte beide God en de
nature , den Schepper en het fchcpfel

,
in eenig-

heid des perzoons zoude vervatten. Maria gy ge-

looft dat God al kan doen wat hy wil , en al wil

doen, dat hy belooft heeft te zullen gefchieden.

Maria gy gelooft, door ’t exempel van u Nichte
Elizabeth , die welke zijnde t’eenemaal on-
vruchtbaar, tegen en boven alle hope antfangen

heeft. Gy gelooft, dat God even zo lichtlijk kan

doen ontfangen en zwanger worden een Maagt,
als een onvruchtbare. Zo veel gelukzaliger zyt

gy , dat daar vele onvruchtbare een bloot men-
iche gebaart hebben

, gy dien gebaart hebt die

alle beide de Goddelijke en Menfchelijkenatu-
re in zich begrepen heeft. Wel u Maria,gy hebt

beide God en menfch gebaart. Een menfch hebt

gy gebaart,want dit kind zal uit u geboren wer-
den.God heb gy gebaart,want dat uit u geboren
Word,zal Gods Sone heten.O diepe rijkdom der

wysheid en der kenniflè Gods , hoe onbegrype-

lyk zyn zijne oordeelen , hoe onbevindelijk zyn

zyne wegen : op dat God den hemel niet de aar-

de verèenige, en den menfche met God, zo

draagt en baart een en de zelve Maagt, van de

kracht des Allerhóogften overichaduwet zyn-?

de, een die menfch is en God. Vanzogrooten
gewichte was het ’t vervallene menfchelijke ge-

dachte weder op te rechten. Mérkt,wat,hoeda-.
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nig en hoe waardig het kind moet zyn, dat in de

Kribbe liggen zal. een en het zelve Kind is met
Gode verwant, want het is God; en met den

menfche, want ’t is menfch, op dat het den men-

fche Gode zoude verzoenen. De Middelaar en

konde Gods toorn niet (tillen , teu ware dat hy

God was ,
noch dragen , ten ware dat hy God en

menfch was; een en die zelve moedet zyn die

(lorve
,
en die ook den dood ovenyonne ; ’t der-

ven is door de menfchelyke nature verricht , de

overwinninge des doods door de Goddelijke.

Hy heeft door zyn verdienden ons van de zonde

en draffe verlod; .zo is hy dan God ; hy heeft

verdient door zyn bitter lyden en der,ven ; zo is

hy dan ook menfch.

De hope onzer zaligheid was op hem gebout;

zo moede hy dan God zyn. Wy moeden hem
aanroepen en aanbidden, welke eere alleen God
toekomt, Hy heeft de zonden vergeven ,

welke

macht alleengoddelijk is; hy heeft hongerig,

dordig, vermoeit geweed, tot teken dat hy

waaragtig menfch was; hy heeft veel duizenden

met weinig broden gefpijd, hy heeft die dordig

waren naar den geed, gekaft, die onder den kit

der zonden lagen , verquikt , tot bewijs dat hy

God was. Den Keizer heeft hy fchattinge be-

taalt , om te betonen dat hy een Menfch en on-

derdaan was; maar den vid'chen heeft hy belait

den pennink voort te brengen, bewyzendedac
hy een almogende God was. Hy is gedorven
naar de maniere der menfchen, doch als God
heeft hy de macht gehad zyne ziele weder te ne-

men. Hy word veroordeelt.en maakt ons recht-

Y 5 veer-
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veerdig. Hy word gedood, en maakt ons leven-

dig: hy bid en word verhoord; Hybidenyer-
hoort hem zelfs ; in ’t eene zich gedragende als

Menfch,in ’t ander als God.Doch zo dit yemand
onmogelyken dunkt ,

die bemerke op ’t gene de
Propheet Baruch zcit van den Sone die op aar-

den is gezien ; De"^e is , zeid hy , onze God, en daar

zal niemand nevens bent zijn. Deze beeft den weg der

leeregevonden, heeft die Jacob zijn kindgegeven, en lz~

rail zijn beminde. Daar na is hy op der aardengenen, en

beeft met den menfchen verkeert. Ik verwondere my,
als ik bedenke die gedenkweerdige voorzeg-
ginge des Propheten Michce, daar hy Bethlehem
aani'preekt : Uit uw zal my herkomen , die een heer-

fcber zal zijn in Izra'él , en zijn uitgank^zal zijn van den

beginne , van de dagen der eeuwigheit. Als hy fpreekt

van dagen der eeuwigheit , zo denkt op zyne
eeuwige geboorte. Als hy fpreektvanden uit-

gank van den beginne, zo denkt op zyn ge-

boorte in der tyt. Want twemaal is ditKmt
geboorcn

, eens zonder begin van eeuwigheit

,

eens in den beginneniet van eeuwigheit; eens

God uit God , licht van licht ; eens menfch van

menfch , vleefch van vleefch. eens onfterflyk uit

den Vader die onfterffelyk is; eens fterffelyk, uit

een moeder die fterffelyk was. De eerfte ge-

boorte kanniemantuitfpreeken. Van de twee-

de geboorte fpreeken wy tegenwoordig. Op
een ander wyze heeft hem de Vader gegene-

yeert, op een ander wyze in de weerelt voortge-

bracht ; hy heeft hem gegenereert voor de wee-

relf,voor en buiten alle tyt. Doch hy heeft hem
vertoont in de weerelt in der tyt, op dat de wee-
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elt door hem zoude vernieuwt worden. Hy
vas in den beginne hetWoort , en het Woort
vas by God, en was God. Alles is door hem ge-

maakt, en zonder hem ifler niet gemaakt van

cgene gemaakt is. Blyvendealleenhetonder-

cheit van Vader en Zone, van ’t woort en des

»enen wiens woort hy was.

Mar ia zynde vol van geloove, vol van den hei*

igen Geeft , nu geworden een woonplaatfe van

haren Schepper,onder alle andereVrouwen ge-

zegent, verftaan hebbende uit de groeteniile

des Engels, als dat haar nichteElizabcth zes

maanden zwanger was geweeft , is gereift over

berg en dal , na een Stad in Juda , daar Zacha-

rias woonde j en komende in ’t huis is de zwan-

gere Elizabet , de zwangere Maria te gemoet
gegaan. Beide worden zy bevangen met blyt-

fchap , niet zo zeer om haar eigen geluk , als om
het geluk van andere en ’t gemeene befte.Want

de eene droeg den Leeraar der bekeeringe : de

andere de Leeraar des Euangeliums. De eene

het kint dat de menfchen door fchrik van zon-

den tot Chriftum zoude leiden en bereiden : de

andere het Kint, dat den zondaar door verge-

vinge der zonde zoude trooften. Deze hare

blytfchap brak uit doorvriendelykegelukwen-
ichingen, en door de tegenwoordigheit Gods
wert het lichaam Elizabets ontroert. Johanncs
hippelde in den buik zyns moeders, voelende

de goddelyke macht des genen , wiens Voor-

looper hy zoude wezen. Het Kindeken ver-

heugde zich
,
gelyk een fpeel- knecht zich ver-

heugt ontmoetende zynen Bruidegom. Ja het



348 Casper van Baerles
begon doen al binnen zyns moeders Lichaam
aan re wyzen en te verkondigen dat zelve Kint j

daar hy volwaffèn zynde in de Woeffyne van

zoude predikken. Twe Moeders ontmoeten

malkanderen, doch in velen ongelyk, Twe
kinderkens bejegenen malkanderen, ook zeer

ongelyk. d’Eene Moeder was een zuivere

maagt, d’andere niet: d’eene was de moeder
van den dienllknecht, d’ander was de moeder i

des Heeren: d’eene out van jaren ,
d’andere

jonk: d’eene waardiger van ouderdom, d’an-

dere waardiger cm haar vruchts wille. Beide

zwanger door boven-natiunlyke werkinge

Gods. De kinderkens zyn ook beide wonder-

baarlyk gebooren,d’eene als dienaar uit een on-

vruchtbare vrouw,d’andere als de Heere uit een

Maagt : d’eene maar menfch zynde,d’ander ook .

waarachtig God ,
d’eene. een zondaar, d’ander

zonder zonde: d’eene heiligende d’ander w'or-

dendc geheiligt : de eene de meefle onder de

Prophetcn, d’ander noch meerder Propheet als

deze: d’eene gebooren uit vader en moeder,

d’ander alleen uit een moeder door de werkinge

des heiligen Geeftes: de eene lichtende als een

Janteern ,
d’ander als den dag zelfs : d’eene zyn-

de als een Heraut en Voorlooper, d’ander als

de Heere en Koning zelfs.

Devvyle deze dingen in’t Jootfche lant ge-

fchieden,ifler een gebot uitgegaan van den Kei-

zer Auguftus,op dat de gantfche werelt,ftaande

onder ’t gebiet der Romeinen , zoude belchre-

ven worden. Waarin Gods vvonderlyk bellier

te merken is, die gewilt heeft , dat deze Koning
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zoude geboren worden onder de grootfte wee-
reltfche Potentaat : de Prince onzer zaügheit,

onder den aanzienlykften Prins der Roomfcher
Heerfchappy : en de opperfte hooge-priefter

Gods, onder de opperfte hooge-priefter der

Heidenen. Op dezen ryt liepen uit de voorzeg-

f
ingen der Propheten , dewelke voorzeit heb-

en dat de Meflias zoude komen , eer de Jood-
fche rcgeeringe gantfch gedempt zoude zyn.

Den fcepter ^al van Jada nietgenomen worden, nc eli-

te een tneejler van zijne weten , voor al eer dat kpme

,

diegebonden zal worden , en hj zal zijn de verwacbtin-

tingc der heidenen , hy zal zijn veulen aan den wijnftok

binden, &c. Het gebod des Keizers is op dien tyt

uitgegaan,op dewelke voorzeit was dat deWet
van den Meffias uitZion zoude uitgaan

, en het

woortdes Heeren van Jeruzalem. Niet zulken

Wet , waar door men tol en fchattingen zoude
eiflehen

, maar gehoorzaamheit : niet zulken
Wet, die den volkelaftig zoude vallen,maar die

minnelyk en heilzaam zoude zyn: niet zulkenWet
,
die geit zoude afvorderen van den onwil-

ligen, tot voétzel van kryg en oorlogcj maar die

geloove
, liefde en gehoorzaamheit tegens God

zoude eiflehen van een gewillig volk. Auguftus
heeft gewilr, dat men de namen zyner onderda-
nen zoude optellen. Chriftus is gebooren om de
namen zyner geloovigen op te tellen. Auguftus
heeft zulks gedaan,om te weten zyn macht,waar
op hy zoude hebben te fteunen

, zo in tyden van
vrede als oorloge: de Meflias heeft zulkx ge-
daan , om te weten

, uit wien hy hem een Kerke
zoude vergaderen. Degantfche macht des Kei-
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zers Augufti was aarts en weerelts : Chrifti

magt geeftelyk en Hemelfch. Auguftus heer- I

fchappye was bepaalt tuïïchen den Donauw en
deReviereEuphrates : Chrifti gebiedt ftrckt

over de geloovige zielen van d’eene zee tot de
andere

,
gelyk de Propheten fpreken. Auguftus

was gekomen om te overwinnen de Prinsen de-

zes weerelts > maar onzen Meflias, om te over-

winnen de Helfche machten. Auguftus ryk was
vol van gewelt en dreigementen : het Ryk van
den gebooren Meflïas vol van fachtmoedigheit,

en weldaden. Auguftus quam om te verderven}

de Meflïas om te behouden. Auguftus zweert
is befprengt met het bloed der menfchen } maar
het Kruis van den Meflïas is befprengt met zyn
eigen bloed. Auguftus heeft door bloetftortin- :

ge zyner vyanden vrede in ’t Roomfche ryk ver* :

kregen ; maar onzen Meflïas heeft door zyn ei-

gen bloed vrede gemaakt tuflchen hemel en aar*

de, God en denmenfche. Auguftus verkoos

tot dienaars de fterkfte , derykfte, deaanzien-

lykfte. Chriftus verkieft tot dienaars de nederi-

ge , arme , eenvoudige. Auguftus Ryk en Prie-

fterfchap is niet eeuwig geweeft , maar is op an-

dere vervallen. Het ryk en Priefterdom Meflïas i

bedient niemantalshy alleen. Die onder Augu-
ftus zyn opgetelt , hebben daar mede hare fta*

vernye betuigt. Doch die ondeflezu Chrifto

haar namen belyden , worden erkent voor vrye

kinderen Gods } zo dat Auguftus telt , om van
de getelde te genieten : maar de Meflïas , om de

eeuwige zaligheit den zynen te geven. Daar
was dan vrede in ’t Roomfche Ryk , doen Chri-

ftus
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flus gebooren werd e $ opdatmen zoude geloo-

ven , dat hy een oorzake zoude wezen van een

andere vrede , die goddelyk en geeftelyk is.

Den Tempel van ïanus (die tentyden van oor-

loog by de Romeinen altyt open flont) was ge-

flooten i op dat door den Meffias de poorten des

Hemels zouden geopent worden. Want hy is

gebooren als Koning van Salem , dat is een Ko-
ning des vredes, die de zondaars met God zoude

verzoenen , die heden zoude de gebrooken van her-

ten , dien dengevangenen vrijheh zoude prediken > die

het aangenaam Jaar des Heeren zoude verkondigen , de

droevige vertroojten , en (ierken de treurige in Zion , en

geven een kroone voor ajfchen , olije der blijtfchap voor

droefheit , den mantel des lofs voor een treurige geefi.

OVrede.Vorft Iezu , bevredigt ons , op dat on-

ze confcientie ons niet meer en befchuldige.

Bevredigt Gode , op dat hy ons in de grimmig-
heit zynes rechtveerdigen toorns nietverdelge.

Bevredigt met ons alle menfchen, op dat wy
met haar en zy met ons eens zyn. Verzoent ons

met ons zelven, Verzoent ons met den Vader,
verzoent ons met onzen even-naaften. Dit is de

vrede der zielen , welke Auguftus in zich zelven

niet en heeft gevoelt,noch andere niet heeft ge-

geven. Dit is de geruftigheit , die niet toelaat

,

dat wy zorgeloos zyn. Dit is de ftilftant die niet

toelaat dat wy ftilftaan in de oeifeninge der

Godzaligheit. De vrede des weerelts wort al-

temets gefteurt ofte gekrenkt door vyanden

,

door fufpigien, door voorvallende onheilen ,

ook heeft zy haar einde. Maar deze vrede, die

wy door dit kindeken met God hebben ,
wert
door
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door dit kint verworven , door den H. Geeft
beveiligt, door het geloove onderhouden,door

|
gebeden opgewekt,en door volftandigheit eeu-

wig gemaakt. Weg twiften en bloetftortingen.
\

Chriftus de ware vrede is gekomen Weg w eg
nyt, weg alle bitterheit ; heden daalt met dit

kint alle geeftelyke zegen op der aarden. Weg *1

dood, heden komt het leven in de weerelt.Weg
bekommeringen, zorgen en alle angften der

zielen
,
heden is gebooren den gever aller blyt-

fchap
, de eenige vreucht aller bedroefden ,

den
eenigen en vallen trooft aller verflagenen.

Dewyle dan volgens den laft Augufti,elk een

reisde na zyn Stad
,
om befchreven te worden.

Ziet , zo hebben Jozeph en Maria haar ook op
dereize begevèn, door openbare laft des Kei-

]

zers, en heimelyke laft of beftieringeGodes.

Jozeph nam dereize aan, als met Maria onder-

trouwt. Maria nam dereize aan, zynde zonder
j

toedoen des mans zwanger. Iozeph als zynde
door den Engel vermaant , dat hy Mariam niet

zoude verlaten. Mariaals zynde door den En-
gel vermaant, dat zy niet en zoude vreezen. lo-

zeph , als lettende door Gods Authoriteit óp de

uitkomft van dit groote werk. Maria, als zich

gedragende in den wille en na den wille des

Heeren. Beide zyn zy hare Weereltlyke Ove-
righeit gehoorzaam

, en onderdanig: welon-
derricht zynde , dat alle zielen hare gebiedende

Opper-heeren moeten onderworpen zyn. De
zwangere Maagt Maria verfchynt onder de

menfehen, reiftmetdemenfehen, zonder dat

zy haar hier over fchaamt wei bewuft zynde van

hare



ff. Bedenkingen over de Kribbe ChrijU, 55-3

hare maagdom enreinigheit. Zy is Iozeph in

de reize gehoorzaam , wel wetende dat zy haar

eigen Heer enlozephsHeer zoude vóórtbren-

gen. Zy acht het voor geen fchande te reizen

met een timmerman , en gehouden te worden
voor zyne Huis-vrouwe , wel verzekert zynde

,

dat zy het allerwaardigfte kint , den Konink der

geloovigen, en den Vorft des levens in haar

lichaam droeg. Dewyle zy te Bethlehem zyn ,

een klein onnozel ftedeken, ’twelk alleen wat

naams hadde, om dat het van den Koning Da-
vid gedicht was, heeft Maria haar eerde geboo-

ren Zone gebaart ,
in doeken gewonden , en in

de Kribbe geleit , om datter voor haar geen

plaatze was in de Herberge. Zulks vereiichte

de Prophegie Michae : En gj Bethlehem Epbrata »

die de klein (le zijt onder £o veel duizenden in Juda ,
uit

tiK> 1/ herkomen , die een heerfcher zal zijn in Izraèl.

Dat deze plaatze daar toe beitemt was, willen

de Schrift-geleerden wel, die gevraagt zynde
van Herodes

, waar de Koning der loden zoude
gebooren worden, zeide te Bethlehem. Ziet

eens aan , wat een eer dat twee kleine (ledekens

genieten,Bethlehem en Nazareth : d’eene in Ju-
da,d’anderin Galilea leggende: d’eene vermaart
door de geboorte Chridi,d’ander door zyn ont-

fankenide en opvoedinge.Elk heeft in zynen na-

me een verborgentheid:want Bethlem is zo veel

gezeit
, als het huis des broods , in ’t welke deze

heilige Maget voortgebracht heeft dat hemel-
fche brood

, van ’t welk zo wie eet
, in der eeu-

wigheid niet zal derven. Van Nazareth hebben
de Nazareen haren naam , welke zo veel te zeg-
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gen is, als heilig ofden Heere toegeheiligt. Nu
alles wat in de Wet Mozisvande Nazareè'n en
haar ordre word vereifcht naar den vleefche

, is

in Chrifto vervult naar den geeft. Zo is dan onze

Heere geboren in een Stedeken} daar hy noch
huis noch hof eigen heeft gehad, wezende noch-
tans Heere des hemels en der aarden } hy word
geboren ’s nachts, door den welken den dag ge-

fchapenis} hy word geboren zonder licht , die

het licht des werelds zoude zyn } die ieder men-
fche een woonplaatze geeft op de wereld , vint

zelfs voorhem geen plaatze in de herberge $ hy
word geboren buiten zyn moeders land , op dat

wy niet te zeer zorgvuldig zouden zyn over de
plaatze onzer geboorte : hy word geboren op de
reize, buiten Nazareth } op dat wy, levende hier

als in pelgrimagie buiten ons hemelfch Vader-

land,door hem zouden herboren worden.Maria
heeft gebaart een Zone , om te betuigen dat hy
menfeh was.Zy heeft gebaart haren Zone,om te

betuigen dat hy uit haar , dat is uit den ftamme
Davids geboren was. Zy heeft gebaart haren

eerft-geboren zone , om te tonen dat zy geen te
j

voren hadde gebaart.Zy heeft gebaart haren ee-

nige zone , die ons tot broeders door den gelove :

zoude aannemen , om dat hy niet alleen zonder

ons tot zynen Vader zoude gaan. Die de eenig-

geboren zone Gods is geweeft naar zyn Godde-
lijke nature, is nu de eenig-geboren zoneMarie
naar zyn menfchelyke nature. Zy heeft hem ge-

wonden in windels, om dat hy de menfehen
door twift verdeelt in hem zoude als t’zamen

binden
,
en met het heerlyk kleed der onfterfle-



H. Bedenhrngsn over de Kribbe Chrifli. 3 yy
lijkheid bekleeden,die hem aannemen. Die in de

hemelen regeert,leit in doekskensrdie in de wol-

ken dondert als opperde God ,
leit in de kribbe

als een teer menfchrdie de hele wereld door zyne

macht draagt en onderhoud, ruft: in een kribbe j

en die over al tegenwoordig is beide door zyn
wezen en macht , laat zig in een enge plaats be-

fluiten.Ontrent de Kribbe ftaat Maria,en is bly-

de, dat zy moeder geworden is j Zy fchrikt niet,

dat zy maagt zynde gebaart heeft;maar verwon-
dert zich om dat zy door kracht des heiligen

Geeftes gebaart heeft. Ontrent de kribbe ftaat

Jozeph en ontzet hem dat Maria,met hem maar
ondertrout zynde,moeder is.O zalige kintsheid,

door dewelke wy opwafifen tot de mate der vol-

heid Chrifti.O gelukkige doeken,want die daar

in leit zal afwaflchen de vuiligheid onzer misda-
den. O doorluchtige Kribbe, daar de fpyze on-
zer zielen in te vinden is. O heilzame zuchjens

,

waar door wy van het eeuwig kannen zullen

verloft worden. O zachte windeltjens, want
door dit kipt zullen wy ontwonden worden van
de banden des doods en der zonden.

Dit is die eenige en gedenkwaardige geboor-
te eenes maagts, waar van men geen exempel
vint te voren, geen daar na. Waar ik my keer, o£
wende, ik benrontsom bezet met het aanfchou-
wen van mirakelen en wonderheden onzes
Gods. Wat ik fpreken,ofzal fpreken,dat (chynt
ongerymt naar het oordeel der menfchelyker
wysheid; watikzoekeen tracht met myn ge-
dachten te vatten, is grcoter dan dat het van
't zelve gevat kan worden : Merkt, door welken

Z* a* - de
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de wereld gefchapen is,is in de werelt gekomen.'
Die Mariam gefchapen heeft,is uit Maria gebo-
ren. De Schepper des Hemels is nu een fchepzel,

den Bou-meefter des aartrijks,word geboren op
hetaartrijk. Onzichtbaarlyk,naar zyn Goddely-
ke geboorte , zichtbaarlyk naar zyn menfchely-

ke , wonderbaarlyk in beide. Die geboren uit

den Vader ons heeft gefchapen,heeft ons nu ge-

boren uit zyn moeder herfchapen : heerlijk in de
gedaante Gods, veracht in de gedaante eens :

menfchen.-geboren in der tyd, en geweeft zynde
voor alle tyd

:
geheel zynde in den fchoot des

Vaders
,
geheel in den fchoot zyns moeders , en

nochtans onverdeelt : bewarende het gene in de
hemelen was, en herftellende’t gene op der aar-

j

den was. De moeder die hem gebaart heeft, is

beide moeder geweeft en maagt. Het Kind dat

zy gebaart heeft, is geweeft onmondig, fprake-

loos, en nochtans het woord des Vaders. Ja zo-
danig bind, dat eer het geboren was, zich zelven

heeft,als zynde God,de plaatze bereit waar in hy
geboren is, de moeder waar uit hy geboren is,en
den tyd op welke hy geboren moefte worden.
De moeder zoogt het kind, door wiens kracht

zy zelfs het leven heeft ontfangen. Die oneindig
is,word met het vleelch bedekt; die onzigtbaar-

lyk is
,
word in den vleefche gezien : die als God

zonder lichaam is , word met zvn moeders bor-

iten gezoogt en gevoedjen die onbegrypelyk en

onbepaalt is, word van zyn moeders armen om-
helft. Hoort werelt,hoort mcnfchen.’tgene noit

te voren gehoort is. Dezone des maagts Maria
is zyns moeders geeftelyken Bruidegom) het
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kind is zelfs oorzake van zyn geboorte, als zynde

een eeuwig God met den heiligen Geeitjdie Ma-
riam belchaduwet en vrugtbaar gemaakt heeft.

In den beginne der fcheppinge van de we-

reld,is de menfch gemaakt na Gods/Beeld. Hui-

den, zynde den dag der weder-gepoorte van de

wereld, is Gód ons gelyk,en het Woort yleefch.

geworden. Toen heeft de menfch door hovaar-

dy God willen zyn 5 huiden is God menfch ge-

worden door nedrigheid. Dit is de dag op de-

welke Gods Zoon op der aarde neder-gedaalt

is , op dat wy door hem ten Hemel zouden op-

varen. Dn is de dag , die God heeft laten fchy-

nen , zyncn Zone t’zyner geboorte, ons t’onzer

zaligheid , zich zelven t’zyner glorie.

Al liepen my alle dagen door naar wenfch, en

my d’eene gelukwenfchinge op d’ander gebeur-

de, dat zoude my niet konnen vermaken. Maar
ik en kan niet nalaten my met de ganfehe werelt

te verblijden over dezen heil en zaligheit,die ons

huiden wedervaren is. Laat het gemoet door
fchade, droefheit, en quellinge gefoolt werden,
datter niet een dag, niet een uure,zonder klagen

doorga.Dat kan my niet ellendig maken,om dat

dees geboorte-dag den Chriftenen van alle on-
gelukkige dagen in ’t toekomende bevrijd. Stelt

my iemant in een weeldrig huis,daer de muuren
en wulffels vanfchilderyen en vergulde tapyten
blinken : ik heb liever te Bethlehem te zyn in de
fhl van mijnen VerloHer, daar de Schepper van
gout en zilver, gout en zilvergebrek heeft. Zet
my iemant in Koninglijke zalen, ik houde my
gelukkiger, als ik met myn vermoeide ziel nef-

Z 3 fens



gyB Casper van Baf, rle s

fens dit kint ruften mag,op een hant vol hoys.Zo
my iemant brengt in der Prinsen flaap-kamers»

en daar te flapen leit op eenen zachten donsrdaar

zoude ik
, ö Chrifte, zo zacht niet flapen , als in

uwe Kribbe 5 alwaar mijn ziele trooft vind, -al-

waar armoed voor overdaad is,gebrek voor ryk-

dom
, flechtheit voor pronkeryen en treftelyk-

heit. Koftelyke zyde of purper-klederen zijn

vergierzelen der kinderen dezes werelts. Maar
inuweluyren en doeken gewonden temogen
worden

, ö alderwaardigfte kint , houd ik voor
een doorluchtig kleet ; ai mocht ik een verwin-
ner zijn van alle volkeren, dien de Koningen van
Ooften en Weften aanbaden, enopTriumph-
wagenen my doen zetten, gevolgt van een
grootfche fleep en ftatie > al dat en zoude ik niet

achten, als ik maar met Chriftus nederig mag
zyn,en van de werelt veracht worden.My dunkt
dat ik ten Hemel opvare,als ik in deze ftal ncder-

dale. My dunkt dat ik beroemt en vermaart
worde, als my niemanden in deze Herberge en
kent. My dunkt dat ik ryk worde onder drie be-
hoeftige, Jezus,Maria en Jofeph,ja geacht,als ik

onder deze veracht worde , en verheerlikt door
de fmaat myns verloflers. Alle vleefchelyke luft

tot lekkere fpys en drank, lieflyk gezang, treffe-

lykefchou-fpelen
, en koftelijk reukwerk ver-

gaat, als ik maar eens, ó Chrifte, denk aan u hut-

teken, daar de Os en Ezel hunnen fcbepper toe-

loeyen, daar de ooren verquikt worden door
3
t geween van Gods Zoon,en de bloem van jefle

fen lielfelijke reuk van zig geeft.Men bedwingt
andere weliuften door de reden j deze omhelze
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ik als de grootfte.De kinderen dezes werelts ge-
nieten d’andere na den vlefche : deze nuttige ik

gantfchelyk tot in ’t binnenfte myner ziele. Ik
Koude de andere welluften naaulyks voor goet

:

deze voor ’t opperfte goet.Om der anderer wel-
luften wille zoude een wys man zich niet eens

verzetten : om deze een Chriften menfch alles

doen.

Doch ik heb noch niets gczeitvande nood-
wendigheid der geboorte Chrifti : die fpruit en
ontftaat uit onzer allergemene ellende,deze uit

de zonde* want na dat onze eerfte Ouders ’t ver-

bond gebroken hadden , vielen wy uit den eer-

ften ftaat der gelukzaligheid, daar wy door God
in geftelt waren, en werden van de hope der He-
melfche erffenilTe,waar van de welluften,des Pa-
radys een voorbeelt waren, verfteken. Voor de
^onde wift men noch van dood noch van ellen-

de , maar de goedertierene en toegedane nature

loeg den oprechten menfch toe. De ftoutigheid

onzer voor-ouders heeft haar en alle nakomelin-
gen

,
beide te gelijk in gewikkelt : in de zonde

,

cm dat wy in haar waren; indefchuld, omdat
wy in haar gezondigt hadden. De duivel was
blyde,om dat hy dien,die God door de fcheppi n-

ge goet hadde gefchapen
,
door de zonde hadde

miflchapen. Hy,die onder zo vele fchepzelen, al-

leen ellendig was geweeft , verblyde zich den
menfche nevens hem zelve ellendig te zien.

’tWas hem een luft, naar dat hy den Hemel op-
roerig gemaakt had , de aarde ook fchuldig te

zien* op dat God,waar hy zyn gezicht wende,de
vOiismaaktheid en ondeugt,zo der afgevallen En-

Z 4 ge-
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gelen , als des afgevallen menfches zoude aan-

schouwen. Alsdoen heeft allerhande boosheid

op der aarde d’overhandt gekregen , en Gods
vrientfchap in gramfchap verandert wezende , is

de nature ons quaad-aardig en een ftief-moeder

geworden. De wet riep
,
huiden zultgjffierven ; de

zonde riep , gy zijt mijnjlaven ; de dood die verre

was, isonsdadelyk by gekomen. God en het

Ichepzel, Hemel en Aarde hebben een fcheidin-

ge gemaakt. De Schepper heeft afgelaten die te

beminnen,die hem eerit verlaten hadden,en niet

langer gemeenzaam geweeft met den genen,die

door overtredinge van hem geicheiden waren.

In dezen ellendigen flantvan onze zaken, heeft

God de wer.eld zo liefgehad, dathy zynen be-

minden Zone ons tot borge voor onze zonden
gegeven,en hem tot een pand en rantzoen onzer

Zaligheid geilek heeft,God was rechtveerdig er*

genadigjde genade bood den menfche een zoen-

brief, op dat hy behouden bleve : de gerechtig-

heid het vonnifie ter dood ,
op dat hy verloren

ginge. Deze zeide : De ziele die gezondigt beeft, zal

fierven. De genade zeid : daar de zonde overvloedigis,

(laar is degenade overvloediger-, deze zeide: Goden

tril de dood des zondaars niet , maar dat by ^icb bekeer

e

en leve. De gerechtigheid fprak : Vervloek? is by,die

niet en doet al 't gene datter gefdnevenis in GodcsWet.

De genade fpi ak : God is barmhertig , naar de menig-

vuldigheid zyner erbar mingen.De gerechtigheid: De

vergeldinge der zenden is de dood. De gerechtigheid

zeid:dat zy de boosheid haattetde genade,dat de

barmhertigheid de gerechtigheid overtrof. Het

werk der gerechtigheid was , ilraf te eilfchen

:
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t

der barmhertigheid, deernis te hebben met den
zondaar.Dat eerfte eifte de waarheid der wetjdit

ried Gods liefde, ja, zo men ’t zo noemen mach,
Gods genegentheid tot zynfchepzel. Dewys-
heid Gods quam tuflchen beiden,als verzoeniter

der gerechtigheid en genade , vindende zulken

middel,waar door de Goddelijke gerechtigheid

genoeg gefchiede , en der barmhertigheid niet

te min aan den zondigen menfch getoont wer-
de. Op dat God zich zoude bewyzen een medo-
gende rechter te zyn , want hy oneyndelyk goe-
dertieren is j en een rechtveerdige Vader , want
hy ’t quaad oneindelyk haat. Deze wondere ver-

eeninge hebben wy in ’t KindekenJezus,die ge-
boren heeft willen worden,en zo groot een zaak

van armoede aanvangenjop dat hy door de bloe*

dige offerhande zyner dood de gerechtigheid
Gods genadelijk , en de genade gerechtiglyk
zoude uitvoeren. Dit werk en konde niet uitge-

wracht worden van iemant der Engelen,om dat

de menfche fchuldig was. Onder de zondaren
ook en kon daar geen gevonden worden, als die

zelfs mifdadig zynde, een anders mifdaad niet

konde boeten. ’t Heeft Gode belieft zynen Zone
te zenden, die niet aangenomen heeft der Enge-
len ,

maar Abrahams zaat j die als Zoon zynde

,

den Vader verzoenen, en verbidden , en als

menfch der menfchen mifdaden door zyn dood
boeten zoude. Dit Kind is huiden geboren,dees
Zoon is ons huiden gegeven. Zoekt gy d’oor-
zaak der geboorte in den Hemel ? ’t is de barm-
hertigheid van God den Vader : zoekt gyze op
d’aarde?

:

t is onz’ ellende. In den Hemel ? ’tis

Z ƒ de
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de gerechtigheid van God den rechter. Op der
aarden? ’t is de zonde.

Komt Zondaars,komt by Chriftus wieg,niet
met d'ooge

, maar met geloof, niet met voeten,
maar met godvruchtigheid,niet om die te tarten

met de handen, maar met het gemoct, en met
Godzalige en demoedige bewegingen. Komt
by de Kribbe van ’t Kindeken,die d’anker is van
u hope, de Bom en Fontein uwer vertrooftinge,
de burgt uwer ellende, en den grontflag der ge-
nade. Jndien de tyrannie des Duivels u laftig

valt, hier leit u Konink, die den Duivel verwin-
nen zal. Vreeft gy voor Gods toorn , hier leit u
Priefter,die den Vader voor u bidden zal. Steekt

gy in dwalinge
, en in de zotheid dezer wereld

,

hier leit u Propheet
, die u den weg ten hemel o-

penen zal. Aanfchouwt de lengte,breete,hoog-
te, en diepte van Chriftus wieg, en bekent de
lengte, breete

, en diepte der Godlyker liefde.

Gy kinderen van Abraham naden vleefche,

waarom vertoeft gy te komen ? Dit kind is u zo
dikmaal belooft , en tot u lieden eerft gezonden
geweeft j verwacht gy eenen Meffias die naar de
wereld aarizienlyk zy ? u is een arme belooft.

Verwagt gy een Kryg-voerenden?u is een Prins

der vrede belooft. Verwacht gy hem met eenen
grooten ftaat volx,en ftatie? gy hebt immers ge-
hoon,dat hy op een Ezels Veulen ryden zoude.
Verwagt gy hem,dat hy op der aarde triumphe-
ren zal ? hy moert immers geflagen, verfmaat en

gekruift worden. Waarom beelt gyu eenwe-
reltfche vrede in , daar hy gekomen is , om ons

met God te verzoenen. Waarom wilt gyheer-

fchen

3
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fchen naar de wijze van Salomon ? hy hout zyn

rijk in onze hertenizijne Majefteit en konde niet

heerlijker wezen, dan in een Hechte en verachte

komfte : zijn kracht niet groter,dan in fwakheit,

nochte zijn macht , dan in krankheit. Zodanig

was hy belooft,zodanig wert hy vetwacht,zoda-

nig komt hy te voorfchijn.Ontfangt uwen Mef-
Hasj want hy heeft het getuigenis van God,
van den Vaderen, van den Propheten, van de

Engelen, van de maagt Maria , van Iozeph , van

den Priellcr Zacharias , van den Voorlooper Jo~
hannes, van de getrouwe Elizabeth, van den
Harderen,van den Wyzen,van Simeon,van An-
na de dochter Phanuel,vanden Schriftgeleerden

zelve, aanwijzende de plaats daar de Mefïïas ge-

boren zoude worden, en ten laatften noch van
den t’zaag-achtigen Herodes zelve. Delood-
fche Harders u lantsluiden gaan voor heen naai-

de wiege, en wijzen u den weg dien gygaan
moptjde harders gaan tot den Harder der zielen,

denedrigen tot den nedrigen, De Keizer, de
Landvóogden,Herodes, de Pharizeen en weten
niet waar de Meflïas geboren is; de Harders we-
tenden gaan met troupen by nacht, naar de Zon
dergerechtigheitdie degeeftelijke duifterniiïe

verdrijven zal. Chriflus wort niet gevonden van
den flapenden, maar van den wakenden. Gaat
metditgezelfchap na de Herberge, en gyzult
het Kindeken vinden gewonden in doeken , en
in de kribbe geleit. Gy en gelooft nier, dat een
Maagt baren kan, en nochtans gelooft gy dat de
Roede van Aaron dor zynde

,
gebloeit heefr, ja

bladen en vruchten gedragen, Seg my eens,hoe

de
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de Roede voortgebracht heeft , ’t gene zy noch :

uit het zaad, noch uit de wortel heeft konnen
trekken? dan zal ik u zeggen,hoe een maagt ont- \

fangen en gebaart heelt ? Maar gy en kunt my
het blóeyen van de Roede,noch ik u de baringe

:

der maagt uitleggen. De almachtigheit brengt :

te weeg ’t geen de menfehelijke onmacht niet a

en vermag , ’t geen het ongeloofniet en vat , en
het miftrouwen niet en begrijpt.

Gy Heidenfche afkomelingen komt mede
tot de vviege, want dit kind heeft u zijn volk ge-

noemt, doen gy
5

t niet en waart. Haalt u tot dit

huis van armoede, en Herberge van gebrek} de l

Wijzen,Perzianen of Chaldeen, gaan u voor,en

worden van de fterre geleyt tot den Verlolïer

der Heidenen, die van allen heeft willen gezien I

zyn, om dat hy gekomen was om alle natiën van

menfehen zalig te maken. Want hy is die fterre,

dieBalaam voorzeithadde, uit Iacob te zullen

opgaan. Laat ons de Wijzen volgen, wy vreem- 1

delingen deze vreemden, om het Kindeken on-

zen Koning, aan te bidden. De fterre houd ftal,

het huis is gevonden , de Konink is gevonden.

Dog de wanden en blinken niet van conterfeit-

zels der groote voorvaderen ; men ziet ’er geen

marmer- fleenen, geen Italiaanfche vloeren in

de zalen
5
gene zuilen,gene pronkberden,vergier-

de Galeryen.Wy zien de Kribbe,in de welke de

Os zijn Meefter kent } en de Ezel de kribbe van

zynen Heere.Wy zien half-vervallen balken,da-

ken, vol van Ipinne- webben, na de gelegentheit

van een Ital,in de welke onze Zaligmaker tegen-

woordig huishoud. De daken zijn vol fpleten

en
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en reten , op dat de Zon der nature daar verlich-

ten zoude de Zonne der gerechtigheit. ’t Is een

enge woninge, kleinder dan ’t bevatte j doch is

niet te min heerlijk , om dat zy in zich begrijpt

’t geen grooter is dan alles, ja het grootfte op
der aarden.Hier is geen onderfche.it van portaal,

zaal en cabinet * die over al met zyn wezen te-

genwoordig is, wilde in geen verfcheide ver-

trekken wonen.Onder dit Hecht dak is geboren,

die , wiens heerfchappye is op zyn fchouderen j

daar en zijn geen knechts noch maagden die op
den dienft van’t kind ofKraamvrou paffen.Zelfs

zyn zy heer en knecht. Die geboren is komt om
te dienen, niet om te gebieden j om te gehoor-
zamen, niet om te heerfchen. Hier en is geen
huisraat,hierenzyngeen middelen* de kuffens,

matras, dekens, zyn hier niet onderfcheiden,

’t hoy is zyn kliffen, ’t hoy zyn matras, ’t hoy zyn
deken.Die al deze dingen zelfs gemaakt heeft en
gefchapen,verfmaat dit overtollige. Hy,dien de
aarde toebehoort met al watter in is,bedekt zyn
rykdommen door armoede, en neemt uit den
overvloetvan alles naulyks zo veel als hem no-
dig is.Hy die Heer van alles i$,lyd gebrekjhy die

nimmermeer grooter wezen kan , dan als hy al-

les veracht
, is groot door de grootheit zyns

ampts , om het welke hy in de werelt gekomen
is.Zo moed hy geboren worden,op dat hy tonen
zoude de beloofde Meffias te zyn. Zo geboren
worden, op dat hy ons vervullen zoude met He-
melfche rijkdommen : zo geboren worden , op
dathy door zijn nedrigheit,den hovaardigen tot

©en voorheek zoude ftrekken : zo geboren woor-

den,
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den, op dat hy de ryken dezer werelt leren zou* ]

de d’armoede te dragen.De raatflagen der men-
fchen , en de raatflagen Gods verfchillen zeer

vele. De menfchen maken zeer flechté dingen
doorluchtig door een gezochte glans;doch God
flelt de aldergrootfte dingen zonder veel toeftels

ten toon : de Moeder is arm,’t huis veracht,het

kleet noch verachter. Gelyk zijn geboorte was,
zo is ook zyn leven geweeft : want wat difcipu-

len heeft hy verkoren? hy heeftze niet uit de Ho-
ven der grooten,niet uit het geftoelte der Phari-

zeen, niet uit de Scholen der Philozophenjmaar
uit het Tolhuis,en van de netten tot hem geroe-

pen. Hy heeft door honger,fmaat,fchimp,en al-

lerlei flagen van tegenfpoet moeten ftreven tot

de onfterflijkheit. Wy slagen , zeit d$ Propheet
Ezaias

, en daar en wasgeen gejialtenijfe meer in hem.

God heeft het zwakke der werelt verkooren,
om het fterkete befchamen. Doch zo wydeze
dingen wat naarder inzien , ó wonderlyke God,
hoe koftelyken fchat zullen wy vinden in deze

flechtigheid
, hoe groote verheventheid in deze

nedrigheid
, hoe veel rykdommen in deze ar-

moede, hoe groote kragt in fwakheid,hoe groo-
te glorie in deze fmaat , hoe volkomen ruft in zo
vele rampen en moeyelikheden. Dit kint konde,
had het gewilt,geboren zyn in de Hooftftad der

werelt ja in het Slot van den Roomfchen Kei-
zer , of het Kapitool zelfs : het hadde konnen in

de wereld verfchynen, omringt van Prinsen,
Hellebardiers en onder

5
s volks juichen : Doch

die glants heeft Gode mishaagt,op dat deze ver-

gankelyke dingen de eeuwige, delicbamelyke
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degeeftelyke , de aartfche de hemelfche, de on-

vafte de vafte door een getoit blanketzel niet en

zouden doen affteken. Indien het Koninkryk

der Hemelen ergens den Moftaart-zade gelijk

is,zo doet het hier. So gy op’t uitterlyke van den

jong-geboren Chriltusziet, zo ishydenjoden

een argernifle , en den Heidenen zotheic. Maar
zo gy het verborgene aanziet, zo moet gy over

al zyn Goddelyke wysheit aanbidden en loven.

Ja onder deze tekenen der nedrigheid zelve,

zietmen menigerhande blyk zyner verhevent-

lieid en glorie. ’t Is waar,de boodfehap word ge-

daan aan een flecht Maagdeken , maar door den
Engel : zy word ondertrouwt aan een timmer-

man , dien nochtans God in den flaap door zyn

Engel aanfpreekt : hy word geboren van een

maagt, dog door werkinge des heyligen Geefts :

hy word geleit in de Kribbe , maar de Engelen
juichen : het Kindeken leeft in de Wiege , maar
de Konink Herodes beeft.Hy vint geen plaats in

de Herberge,en word aangebeden van den Wy-
zen; hy is arm, niet-re-min ontfangt hy Wie-
rook, Myrrhe en Gout, gefchenken der Konin-
gen. Gouf, om dat hy Konink is. Wierook, om
dat hy Priefter is. Myrrhe,om dat hy fterven zal.

Zyn leven was ook flecht en veracht- En nogtans

watifler Koninklykerjdan de geeften uit te dry-

ven door een woord,met zyn ftetn de winden en
baren te ftillen, door ’t aanroerende melaat-

fchen te heelen
, en door een enkel gebod aller-

hande flag van ziekten te verdryven.Hy liet zich

vangen, maar op zyn gebod vielen de gewapen-
de Hellebardiers ter aarde, Hy ftorf aan den

Krui-



g68 Casper. van Baerles
Kruide, maar wat waflèr machtiger dan dees

dood,die de Elementen derWereld dede fchud-

den , de Zon verduifteren , de fieenen fcheuren

,

de graven zich openen , en de doden verryzen ?

Namelyk zo beliefde het Gode, om door de

zwakheit zyns zoons zyne kracht te tonen j door

de dwaasheitder predikinge zyn wysheid teo-

penbaren* en door een verachte geboorte zyn
glorie en heerlykheid doorluchtig te maken.

Verheft u zondige ziele
, en zo menigmaal u

uwe zonden in gedachten komen
,
zo denkt aan

de kribbe van Chriftus, daarliet Lam Gods in

leit,weg nemende de zonden der werelt, Zo me-
nigmaal als u de tranen,tuigen der boetveerdig-

heid,ten oogen uitgeparll worden,zo flaat u ge-

lichte op dit Kindeken. Deftralen zynerbarm-
hertigheid zullenze opdrogen. Zyn heerlykheid

zal u zo bevangen , dat gy niet anders zult wil-

len aanfchouwen, nergens anders u oog op
Haan,als op dit kint. Op dit kint moet gy dag en

nacht denken ; dit moet gy te hulpe roepen , te-

gens het vleefch, den duivel en de werelt. Het is

gekomen, om het menfchelyke geflagte van zyn

langdurende ziekten en qualcn te genezen. Het
is gekomen om al ’t gene, dat de razerny des hel-

fchen Prins omgefloten heeft,weder op te rech-

ten. Het is gekomen,op dat de werelt,in duifter-

heit zittende, door dit nieu en heilzaam geftern-

te verlicht zoude worden.ïndien u de geregtig-

heid en de wet verdoemt, zyn genade zal u vry-

fpreken ; en hoe fchuldig zy u vint , onnozel ma-

ken , wanneer gy maar dit Kindeken met waren

gelove aanneemt enomhelft. Envreeftniettot
v

/ God
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God te gaan , want hy is ons broeder , eens vlee-

fehes en bloeds met ons deelachtig. Hy zelfs

noemt ons alzo in de Pfalmen: lkjLaluwennaam

mijnen broederen verkondigen, in ’t midden dergemeinten

prijzen. En by Ezaias : lk_en dè kinderen , die

gy my gegeven hebt,o God. Hoort de namen van ver»

wantfchap : Hy is onze broeder, ons in allen ge-

lijk, uitgenomen de zonde. Hoe groeten trooil

is’tons in onze ellenden , den Vader der barm-
hertigheid in de Wiege te zien liggenrhoe groo-

ten zaak is ’t te zien een Priefter,die met ons me*
delyden kan hebben , om dat hy een menfeh is,

en wil hebben,om dat hy onz broeder is.Barden
ons de tranen uit, hy weende meê, doe hy in den
vleefche was. Bidden wy God om zyne hulpe iri

onzen noot ,
hy heeft hem ook gebeden met lui-

der (temmen : worden wy angftig
, zyn ziel was

ook benaauwt tot der dood toe. Lyden wy hon-
ger, dorft, hette, droefheid

, vermoejenis en ge-
vaar, hy heeft diergelyke dingen meê geleden.
Valt ons de dood vcrfchrikkelyk

, zy heeft hem
ock verfchrikt. Dit moeten wymaar betrach-
ten , dat wy onzen brooder niet geheel ongelyk
en zyn. Zy t heilig

,
gelyk hy heilig is, navolgers

van Chriftus
,
gelyk hy een navolger van God is.

Wilt gy zyn Broeders zyn, zo moet gygeera
broeders der wereld wezen. Laat u het maag-
fchap des vleefches mishagen,en fchept behagen
in ’t maagfehap van hem , die ontfadgén is van
den H.Geeft. Die de wille doet des Vaders die in de He-
melen is, die is x.yn broeder, zjrn

^
u(ler, z.yn moeder. Zo

dikwils alsdePringen vieren den geboortedag
hunner kinderen,zo zuiverenze hunne Paleizen,

A a trek-
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trekken koftelyke klederen aan , de Zalen wor-
den beftroit met bloemen, en alles wat tot ver-

maak des lichaams dient,word voor den dag gè-

h'aalt. Hoe veel meer behoort men zyn ziele van

de onreinigheid te zuiveren , als wy genodigt

worden tot de wiege van den eeuwigen God ,

tot de kribbe van onzen alderheiligften Broe-

der. Doet u befte, dat God in uwe ziele niet en

vinde, ’t geen gy in u huis, dat van fteenen gé-

'boutis, metlyden en wilt. Zi'ethy ftaataande

deur eu , to udie opftaat en hem inlaat , tot dien til

by ingaan , sn tijn Avondmaal met hem hóuden. G eeft I

hem plaats in uwe ziele, dien hy niet gevonden
heeft in de Herberge.Loopt heni te gemc et.mét

j

een verzekerde gewifle , met oprechtigheid dés 1

herten, h'efFelykeïïrildadigheit, gewillige aal-

moeflen, ernftjge godvruchtigheid-,én branden-

de genegentheit. Gy Koningen loopt toe *n

kuit den Zone , de Kohingkder Kon'ngen fcn

heerfcher der heerfchende. Loopt tot hem Prin-

sen, en terwyl gy den Prince der eeuwige vrede

omhelft,zo betracht , Zo veel doenlyk is , vrede.

Loopt tot hem gy wyzen der werelt , en leert

van dit Kindeken,het welk ’*s Vaders wysheid is,

de ware zaligmakende wysheid.' Gy rijke loopt

tot hem,maar én verhovaardigt u niet,want d’al-

derrykfte heeft zich tot in de Krebbe vernedert.

Loopt tot hem, gy armen, en Houd moet j want

dealdeiTykftelèit in het Hooi. Loopt tot hem

gy raagtigen,edelen dezer werelr, de Magtigfte

toont zyn onmagt,in gedaante van een jong fwak

Kint. Loopt tor. hem gy nederigért en (wakken,

want die in de Stal geboren is,wort erkent voor
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1

ccn Heer der werelt.Loopt tot hem alle Leraars

van Gods HeiligWoort,en leert dat dit het ken-

teken is der Chriftelyker Religie : Dat bedengebo-

ren is den Zaligmaker , tot blydfcbap van dengamfchcn

volkje. Komt herwaarts alle die de ziekten des li-

chaams geneeft,en bid van dit kint,dat het u ver-

lene de Medicyne uwer zielen. Komt herwaarts

gy die uitleggers zyt van deWereltfche rechten*

die de verfchillen der menfchen ter neder legt,en
houd het voor u hoogde geluk,als dit Kint u za-

ke en queftie met God zal vereffenen. Komt tot

dit kind, gy Koopluiden,en bind de reven in van

de uitgefpanne zeilen uwer begeerlykheid
, en

bepaalt die binnen de engte van Chrifli Krebbe.
Gy Maagden komt tot de Maget,en leert van de
Maagt, kuisheid en gehoorzaamheid. Komtgy
barende tot deze Kraamvrou j want al is hy uit

u niet geboren , hy is nochtans voor u lieden ge-
boren. Gy moeders komt tot de moeder, en
Ipeent uwe kinderen niet door dartelheid, maar
zoogtze door moederlyke zucht.Gy Weduwen
komt , en pryd met Anna de Weduwe , dochter
van Phanuël,die uit der Maagt geboren is.Komt
gy bedaagde Vrouwen , zegent den Heere met
de oud-bejaarde Elizabeth.Verheugt u gy oude
Mannen, en ontfangt het Kindeken, ’t fteunzel,

troofl: en hoop uwer ouderdom , met de armen
desgeloofs. Verblyd u,gy kinderkens, want dit

kind zal tot u zeggen : Laat de kinderkens tot iny ko-

men >want henlieden komt bei Komnkrykjlcr hemelen toe.

Ik heb deJoden , ik heb de Heidenen genood
tot deWiege mynsVerloffersthet is tyd,dat ik’er

zélfnaar toe ga.Maarmy dunkt* dat ik,als opge-

A a 2 trok-
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trokken in een heiligen yver, by de Kribbe zie

zitten vier zeer Heilige perzonagien : Maria de
Moeder des Heeren, Zacharias des Voorlopers

Vader,Elizabeth zynMoeder,en den oudbejaar-

den Simeon. Maria verheft de heerlykheit des

Heeren door een Godvrugtige zang , om dat hy
zyne Dienft-maagt met een genadige ooge aan-

gezien heeft , en gewilt dat zy nederigfte Maagt
Chrifti moeder foude wefcn:Dat fy van nu voor-

taan zalig geroemt foude worden , niet om hare

waardye , maar om de goedertierentheid Gods

:

dat dit het werk is van de grootmagtige Jehova,
die ’t onderfte boven weet te keeren,en de mag-
tigen dezer werelt verkleinen , om de kleine en
veragte te verheffen,dat hy Ifraëlzynen knegt in

genade aangenomen heeft,gedagtig zynde zyner

beloften , met Abraham gemaakt en zynen zade
in der eeuwigheid. Neffens haar zit Elizabeth,

zeggende, dat de vrucht die Maria draagt,geze-

gent was , en zy onder den vrouwen. Zacharias

zitter by,en vervult metGods geeft,vermeit zeer

vele van den boom der ruligheit , dien God opge-
rigt heeft in Davids huis , van de zekerheid der

komfte van den genen , dien God , door de monden

der Propheten,belooft bad:van d’oorzake zyner kom-
fte , om bmnhertigheid te plegen : van ’t einde zijner

komfte,om dat by ons z.oude verlojfen uit de handen

onzer vyanden : van onzen pligt, om God te dienen

in heiligheid des levens,met een opregt leetwefen alle onfe

leefdagewvan den Voorloper, die de gemoederen be-

reiden zoude om dit groot goet en Zaligmaker

aan te nemen. By hem zit de oude Symeon ,
die

won het Kindeken kennende*wegende hem be-

looft
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looft,dat hy uit deze werelt niet zoude verfchei-

<den,voor dat hy den Meflias,die deze werelt ge»

fchapen heeft,geilen hadde.Chriftus vvort gebo-

renen na dat des otode Mans wenich en begeerte

vervult was,in de ouderdom der werelt,hebben-

de ’t Kint in zijn armen,harft hy,op de wijze van

een Swaan,voor zyn doot uit,in defer voegen:N«
laetgy Heere uwen dienjlkyecht in vredegaen.naer uwen

$ptorde,K>itnt mijne oogen hebben uwe ^aligheit gefien,die

gy bereit hebt vooi’t gez,igt aller volgerenden ligt tot ver-

Itgünge der Heidenen, en tot heerlijkheit uwt huis ifracls:

En om dat dit niet zoude fchijnen alles ie ge-

leideden zonder beleit van God , zo vertoonen

haar de Engelen, juichende: Eer Gode in de hooge

Hemelen , vrede op der Aerde , in den menfehen eengoed

behagen.Here inde Hemelen,want daar en is geen
twift. Vréde op der Aarden,want daar is het,ei-

la£en,vol twift en tweedracht. Maar wat eere is

dit?’t Is de eere van Gods gerechtigheit,om dar-

ter een flacht-offer voor de zonde gebooren
wort. ’t Is de eere van Gods barmhertigheit,

want ons is dat Kindeken gegeven, ’t Is de eere

van Gods waarheit, want de beloofde van over

zo veel eeuwen is nu gezonden, ’t Is de eere van
Godes wijsheit j want hy is het woort , de wijs-

hei t en uitlegger der verborgentheden'zyns He-
melfchen Vaders, ’t Is de eere van Gods geluk»
zaligheit, want in dit Kint woont de volheit der
Godheit lichamelyk. Maar wat voor een vrede
is ditP’t Is de geruftheit des gemoets,die op God
en Chriftum ruft ; het is de eendracht der Chri-
ftenen onder een ; het is Godes gunfte en liefde

t’onswaarts j het is Qbriflus on^e vrede} die beide heeft

A a 3
een
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eengemaakt , en den middel-muur der pcremonien weg
genomen, op dat hy heide , in hem zelven zoude maken
tot eetten menfche , makende vrede en vereeninge beide

in eenen licbame , met God door bet Kruis.

Wiezynde menfchen van goeden wille? die

dit eerwaardig geheim der menfeh-werdinge
Chrifti geloven, niet onwaardig daar van fpre-

ken;die ’t Kind aanbidden, niet met lafterwoor-

den onteeren en als befpoiiwenrdie zynjuk zagt-

zinnig aannemen, niet moetwillig verwerpen.

Allerheiligften Jezu
,
geheng en gedoog , dat

ik na zo vele en zo groote heilige Perzonagien,u

krebbe van verre aanfehouwe , want ik my niet

waardig kenne
,
om de zelve te naderen. Als ik

denke dat gy God uit God zyt, zo fchiik en beef
ik. Als ik menfeh u als menfeh aanzie,zo fchep ik

weêr moed, en begin te leven : Laat my,bid ik u
(want u zagtmoedigheid maakt wy vrymoedig)

u aanroeren : want anderzints en kan ik van de
melaatsheid myner zielen niet genezen worden.
Laat my toe, dat ik nederknielende u Godlyk
voorhooft , ’t welk vry van zonden , noit is

fchaamroot geworden,kufle moge met een gee-

itelyken kus } op dat ik de gewoonte van zondi-

gen door u genade af-3eere.Laat my u oogen ra-

ken, met dewelke gy b aldergenadigfte Kind 5

myn ziele, bezoedelt van misdaden, beftraalt.

Laat toe , dat ik mijn flinker-hand mach leggen

in u reebter-hand , en myn rechter in u flinker-

hand ; op dat gy, al ’t gene ik flinks begaan heb-

be, door u rechtveerdigheit en heihgheit recht

maakt
, en dat gy myn rechter hand , die ik tot

noch toe der ongerechtigheit ten dienfthebbe
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laten ftaan,met u ilinkerhant buigt t’uwen dien-

(lc en t’awer eere.Laat my u omhelzen,op dat ik

met u naauwer vereenigt mag werden. Laat my
toe , dat ik mynen aeflem met d’uwe vermenge,
op datgy uwe liefde mengct met de liefde , die

ik arm Zondaar u toedrage. Laat my, ö Chrifte,

van u armen omringt worden , met een van de»

welke gy deJoden , met den anderen de Heide-
nen tot den gelove aqdigt.Als ik alle en ieder za-

ke met den gelove doorzie, zo roept myn ziele

Dit is ’t Kindeken , dat voor my by -den Vader
ipreekt. Dit is ’t Hooft , van den welken de we-
relt de leere van welleven leeren moet. Dit zyn
de oogen, die de myne openen fullen,om te mo-
gen zien , wat tot myner zaligheid dienflig is.

Dit is die mont , die my met menigerhande ze-

geninge vervullen zal. Dit is die tong, die myne
fmarten verzachten zal door een heilzame en
lieflijke aanfprake. Dit is de hand,die myne qua-

len met een facht aanroeren heelen zal. Dit zyn
de voeten , die de myne rechten zullen in de we-
gen des Heeren.Noch heb ik ’t alles niet gezeit.

! En gy , myn ziele , hebt noch vele vergeren te

zeggen. Och, och, Kindeken, dit is ’t hooft,dat

door de doornen gewont zal worden, op dat my
;de Helle niet en quetze.Dit is ’t aangezicht,daar

de Soldaat in fpouwen zal , op dat my God niet

cu verwerpe.Dezen mond zal den edik drinken,

op dat ik door de zoetheid uwer beloften ver-

quikt werde. Deze lippen zullen bleek worden,
om ’t bebloede kleed myner zonden witter te

maken dan fneeu. Deze leden zullen door roeden
geopent worden

, op dat Gods toorn my niet en

A a 4 ver-
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verflinde. In deze zyde zal meteen fpiesgefte?

ken worden
,
om dat ik Gode ongehoorzaam

bengeweelt. Deze handen zullen druipen vap
bloede, om myne fchult. Deze voeten zullen

door-nagelt worden , op dat ik niet eeuwiglyk
dood en blyve. Jezu Chrilte,als gy lacht,fpringt

myne ziele,osn dat gy de gever zy t der eeuwiger
zaligheid. Als gy fchreit, fchreit myn ziele, om
dat gy niet om uwe , maar om myne zonden
fchreit. Als gy flaapt,hout zig yder een,die door
den gelovc waakt,geruft en zeker.Als gy waakt»
waakt die

?
die zich fchreumt met de werelt te

fluimeren. Als gy zugt,zyn de zondaars oorzaak

van uwe zucht,en onder deze ben ik de grootfte.

Als gy vanu moeder gezoogt word, zo zoogt
ons met de melk uwer leeringe , die in der eeu-

wigheid vlieten zal. Als gy van u moeder gedra*

gen word, zo draagt ons door het woord van u-

wen monde, opdatwy niet en ftruikelen noch
vallen, Als de godvruchtige Iozeph,verwondert
zynde over zo groqte dingen , u vriendelik aan-

ziet , ziet gy dan ons vriendelijk aan , en begiet

ons met d’olye der blydfchap. Als u moeder u
zoon noemt,noemt ons dan u broeders. Als zy ti

Jezus heet, Heilige Iezus, behoed ons. Als zy u
Chriftus noemt, zo zalft ons door uwen H«
Geelj: 5 °P wy williger werden t’uwen dien-

11e. Als gy in luuren gewonden word , ontwint

ons geheel met de goedertierene armen uwer
barmhertigheid,en omringt ons met uwe onver-

diende genade. Als gy in uwe Krebbc geleit

word, zo zet ons in den Hemel; want daarom

bebtgy in de Kribbe gelegen.Als gy geen plaats
'

zult
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zult vinden in de Herberge , zo geeft dat wy
door u een woninge vinden in’t huis uwsVaders.
Als gy in de ftalle begint te leven , zo gunt ons
dat het einde onzes levens mag wezen de eeuwi-
ge gelukzaligheid. Als gy ruft,zo voorzeit ons u
ruft de eeuwige ruft. Als gy u beweegt,zo word
jk door Godvruchtige bewegingen ontfteken s

en eindelyk in een Poëet verandert.

KRibbe , daar de Heer in leiti

Ons tot taligheid bereid:

Kribbe daar het Kjnd in ruft

Aller ChriJFnen heil en ruft t

Alsmen uwe armoed %iet 3

If de Werelt min ah niet.

Alsmen of u Jlechtheid let 3

Is de Werelt maar een Jlet.

Scepters 3 JKjonen > eer en pracht

Zijn by u gantfch niet geacht*

Al ’t gepurperde gewaat 3

Al het KpninkJijl^ fieraat>

Al wat flikkert in het gout$

fajptti Peerleny Amerout ,

Moet %ijn luifter leggen neer

Voor de kjibbe van ons Heer .

Die de Hemels door %ijn macht
Heeft gefchapen > en %ijn (gracht

Door de gantjche werelt toont *

En ah God dit Al bewoont $

Leit verfthoven in een Stal

In gebre!^ en onget al 5

Zonder aan^ien %wak. en tw *

En nochtans der %ondaers eer•

Een die h al te boven gaat*
Leit hier ponder glans offtaat ;

Ah een balling op der aard*

Als ten fthoveline onwaard -
k

A g S En



En nochtans het waartfte kjnd.

Datmm op der aarden vim

,

Zulkgn kjnd dat ponder praal

In ftjn %elfi is altemaal.

Zelfs fijn licht en heerlijkheid ,

Zelfs zjjn glans en waardigheid-

ISaar %ijn Godheid hooggeacht ,

Naar zijn Menfcheit nu veracht

*

'Die voor Abram eeuwig gaat

,

Js geboren uit %ijn \aét

:

En de Schepper van ons al,

Word een Schepsel op dit dal

,

Die geen eind ofpalen heeft

In ^ijn moeders lichaem leeft ,

En de moeder die hem baart
Elijft in maagdom rein bewaart.

Zy is moeder van dit'panty
Zy is V fchep^el van fjn hand,

Zy als moeder spogt een kind
Daar haar spel haar fpjs in vintt

Die de gantfche werelt draagt ,

Word gedragen van een maagtf

Dat zjf moeder is geweejl
It gejehied door fijnen Geeft,
Hy bemint haar als een kjnd
Zy hem als haar God bemint,
A Spraakloos kjnd ons voorfpraal^is,

En ons Middelaar gewis :

Die het licht is lang verwacht

,

Werd geboren m der nacht

:

Die een ieder plaatje geeft.

NauwIjks hier zijnplaatje heeft .

°t Stal is voor-huis , kamer, \aal.

Slaapplaats , ’t ftal is altemaai

En die over al hem fpreit

,

Vint hier nu geen onderjeheid -

Hy is on%e Woninggroot,

En ons Eriefter in der noot.

En de Leeraap die de baan



Wijft y om tot ons God te gaan.

Hy is Priefter > ooi^ het font

Dat hem geeft tot offerand.

Herders die al wakend ftaan$

Tot den grooten Herder ^aan .

Wijden leggen gaven neer

Voor den alderwijjlen Heer

,

Zimeon gelijk, verjeugt

Zingt om 3
t kindeken verheugt :

En dit leven word hy %at

Als hy kjnd in d?armen vat,

dJ

Engelen vervult van vreugt

Loven Chriftum in %ijn jeugt.

Hemel y Aards fijn verblijt

Oud en \onk, te de^er tijd ;

Want die ons versoenen qal

En herftellen uit den valy

Js geboren tot een Raady
Vaar ons hedl alleen opftaat.

Wonderbaar en machtig kjnd

*

Die des Satans macht verwint y

Die de Hel en
3
t Helfch gefpuis

Komt verjloren door u kruis

y

Die verreden uit het gracht

y

Breekt alleen der jonden kracht t

Kjnd geboren op dat pas

Doen de Wereld vredig was

:

Geeft ons uwe vrede Heer
Die vergaan \al nimmermeerf

Zegent Staten van ons Land

.

Zegent Kerk. Vaderland.

Zegent uit u hogen troon

*s Prin
fen huis y en*s Prineen Zoon,

Zegent dee% vermaarde Stady

Die door *t groot en woefte nat

Ooft en
3

1 Wefterperk. bekjjkt»

Geeft Heer dat s{y noit en wijkl
Van u Woort en van u Leer 5

Zegent alle ChriJPnm y Heer

?
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Die u hier en over ai

J{echt aanbidden in uw Stal.

E Y N D E.

gedaan in de Illufhe Scholc tót Amfterdam, den tj December, 163$.

Oratie, over

‘c LYDEN, KRUIS en DOOD
onzes Heereti en Zaligmakers

JESU CHRISTI.
’K hebbe eenigen tyd geleden,Chriftely-

fkeToehoorders , tot u lieden gefproken

)van de Kribbe, dat is Geboorte onzes

Heeren en Zaligmakers Jezu Chriftii

welke de Vader heeft verheerlykt met een won-
derbare nedrigheid,de Zone vervult met zyn ver-

borgene Godheid , de heilige Geejl befchaduwt
met eeq onuitfprckelyke heiligheid. Doen ftont

ontrent de Wiege Chrifti Maria zyn moeder,
vol van genade : doen bewaarde de zelve Joz.efh

de rechtveerdige:doen loofden het Kindeken de

doorluchtige fcharen der Engelen,doen brachten

hare gaven voor dit kind de Wyze en de Koningen

uit üoiten.llizabetb zegende de vrucht des buiks

Marias. Zacharioi opende zynen mond, in voor-

zeggingen van groote dingen : den ouden Zi-

meon omhelfde het kint,en nam 't in zyn armen,

en Anna Phanuëls dochter, een Weduwe, beleet

hier over den Heere.Hy lag in de Kribbe,en was

niettemin Schepper des gehelen Wereltsj hy

lag daar als een onmondig kind , die haafl zoude

wcr*
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worden een verkondiger van ’t Euangelium.Hy

lag daar als veracht en arm, daar hy nogtans was
deKoning en het hooft van zyn kerke. Hylag
daar fwak en teer,die eerlang zoude worden een

kracht ter zaligheit voor ider gelovige.Hy lag in

een ftal, zynde Prins der hemelen, gewonden in

luur- bandekens,op dat hy ons zoude ontwinden
uit de banden der zonden. Herodes was vol

fchriks,want hy vreefde dit kind als Koning. Au-

gujius de Keizer wilt van dit kind niet, want hy
hadde geen kennis van de Meffias. De Harders

waren verblyd , om dat zy den grooten Harder
harer zielen gevonden hadden. Van die tyd afis

dit kind gevlucht in Egypten,voor het aanfehyn

des Konings Herodis , op dat wy niet en zouden
hebben te vluchten voor het aanfehyn Gods.
’t Is daarnaar wedergekomen uit Egypten, om
de verloren fchapen des huis Izraëls te roepen en
zalig te maken.’t Heeft toegenomen in wysheir,
jaren , en gunfte. In wysheid , voornamelyk by
God ; injaren en ouderdom by de menfehen : in

gunft en genade by God en de menfehen. Hy
noemde hem een Zone des menfehen, en liet

zomwylen blyken , dat hy ook was Gods Zone.
Doen hy twaalfjaren oud was, hebben die van
Jeruzalem hem openbaar in den Tempel met
verwonderinge horen leeren , en de zit-plaatze»

en ftoeïen der wyze Schriftgeleerden , hebben
haar ontzet over zyne goddelyke welfprekent-
heid. Hy woonde onbekent te Nazareth,dog by
God wel bekent. Binnen Capernaum maakt hy
hem bekent

, en openbaarde zomwylen de ftra-

3cn van zyn Alsnogcntjheid door wonderwerken
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cn heerlijke tekenen. Hy heeft met Mozes en E-
lias gefproken op den berg Thabor, die door de
mond van Mozes zelfs zo veel hondert laren te

voren hadde voorzeit , dat hy komen zoude. Hy
gafhem de naam van een Propheet

, en was het
ook metter daad. Hy noemde hem het licht des
werelds, en was het ook. Hy noemde hem een
ive^ydic hy den dwalenden wees naar den hemel

;

ook een datre

,

die hy geopent heeft voor den
Jdoppenden

;
ja het brood des levens,welk hy gege-

ven heeft die naar de gerechtigheid hongerden.
De blinden hebben door zyn kragt met haar oo-
gen gezien de Zonne der genade, die de Zonne
der nature noit hadden aanfchout» het ligt des

geloofs heeft geglinftert in hare herten , in wel-
kers oogen noyt had geglinftert het licht van
den dag. De doove, die noyt eenige ftemme had-
den gehoort,hebben uit zijnen mont gehoort de
ftemme des Euangeliums.Deftomme hebben ge-
fproken met defenhemelfchenleermeefter, die

noyt met aartfche menfchen hadden konnen
fpreken. De kreupele heeft hy leeren gaan in de
wegen des Heeren,die altyd gehinkt en gewag-
gelt hadden in de wegen des werelts. De Melaat-

Jfche zijn hem ontmoet als haar Geneesmeefter,
en zi jn verblijd ge weeft,dat zy genezen wierden
van de melaatsheit harer ziele , en lichaams. De
Kranke hebben den gever van hare gezontheit

aangeraakt, en zijn met een woort genezen. De
ooden heeft hy uit het grafopgewekt,aangefien

hy de deuren en grendelen van zyn graf zoude

deurbreken, als een heer des doots ; hy heeft de

doodkiftengeopentjde baren doen leven,de do-
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de lichamen belaft te wandelen, als een gever en

Heer des levens; hy is middendoor zyn vyanden

heen gegaan, zonder van haar gezien te worden.

Hy heeft hem laten verweken van den Duivel,

maar heeft hem krachtelijk tegen geftaan, en als

machtiger overwonnen. De onreinegeefien heeft

hy verdreven uit de lichamen der ellendige be-

zetenen, overmits hy over haar als God hadde te

gebieden; hy heeft de allerheiligfte Geboden de
meiifchengegeven, en heeft die zelfs betracht

:

hy heeft d’alderzwaarfte geboden gegeven, dog
die hy in ons door zynen H. Geeft lichtdoenig

maakt.Hy heeft den dorjl der gerechtigheit ver-

dreven,door zyn gerechtigheit : de armoede ver-

rijkt door de armoede des geeftes : de droefheid

verblijd door vele zieltrooftingen : verfmaatheid

Vereert door de toezsgginge van de toekomen-
. de hcerlykheit.Hy heeft de tot hem geroe-

pen, die hy voorgenomen heeft groot te maken
in het Koningryke der hemelen; hy heeft zyne
ntijsheit deelachtig gemaakt, die de wyze dezes

werelts oordeelden onwijs te zyn ; hy heeft de
Zondaars belaft in hem te geleoven

, welk gelove
hy in zyn perzoon niet van doen hadde,als zynde
zonder zonde ; hy heeft geduurig zijne difcipe-

1 én'de liefde belaft
,
die daar ftont geduurig in de

iefde én welgevallen zijns Vaders. Hy belaft

raar boetvaardigheid, die in hem niet en viel,

m nederighcit , die de aldemédérigfte aller

nenfchen was.

Dewijle hy dan met zo vele en zo grote wei-
laden zijn volk zoekt te trekken tot zyner lief*

le; dewijle hy het gedachte Izraëls zuchtende
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onder den laft harer zonden met zijn toekom fte

als de Meflias vertrooft: dewijle hy met krachti-

ge redenen haar overtuigt van God gezonden te

zymdewyle hy zynGoddelyke laft beveiligt met
Goddelijke werken en mirakelen : dewyle hy

den hemel met de aarde, den menfche met God,
den Schepper met zyn fchepzel, ons met ons fel-

ven,ja de menfchen met malkanderen vereenigt

en verzoentrziet , zo worthy door een razenden

haat en wreetheit derJoden gevangen
,
gebon-

den,voor ’t recht gelleept, befchuldigt, veroor-

deelt,geflagen, befpogen,befpot en gekruiftj hy

derft als een (lachtoffer van den haat des volks,

en dat door ’s menfchen boze daat
,
zynde noch-

tans een (lach t* offer voor de zaligheit en behou-
denis des volks, door Gods wijze raat.

Tot dit droevig fchou-toneel , ’t welk het

droevigft is,datter oyt geweeft is,en niet te min
het heilzaamfte,dat oit zondaar heeft aanfchout:

hoedanig de Godvruchtigheit noit meer heeft

befchreit , en de wreetheit noit fchrikkelyker

heeft vertoont:Het vervloekfte dat oit t’eenigen

tijden de onnozelheit is bejegent, en niet tegen'

(taande het aldergewenfte , dat de barmhertig-

heit Gods heeft opgerecht : tot dit,zeg ik,droe-

vig toneel,nodigen ons over al,op dezen tyd des

jaars alle Chriftelijke Kerkenjen dat niet zonder

reden : want het was betamelijk dat de werelt,

die gefchapen is in de beginfelcn der Lente ,
en

ook door de zonde gevallen , op dezelve tyd

zoude horen (preken van het lijden Chrifti,waar

door de werelt herfchapen en uit den val weder

•pgericht is. De Kerken over al geven geluit,

door



H. Bedenkingen over ’t Kmce CbrijU. 585
door het zuchten,weenen en droevig (lenen der

Godzalige,over het verhaal van de gedachtenif-

fejezu Chrifti, dervende aan het Kruis j het

fchijnt datmen in de predikatiën noch hoort

hetgekrijfch en gewring van de banden en ke-

tenen,die onzen Heerejefum hebben gebonden;
de mueren geven als een weerklank van dien

bloetdorftigen roep derJoden, Kruift hem, Kruifi

hem Dewijle de Godvruchtige Leeraars van de -

ze zaken (preken , zo horen de Zielen der God-
zalige binnen haar de fchrikkelyke (lagen vande

roeden , die den onnozelen Iezum hebben ge-

martelt : zy horen de (lagen van de hamers,waar
door zijn handen en voeten aan het Kruis zyn
genagelt: zy horen inwendig het gebed van den
boetveerdigen Moordenaar aan het kruisrzy ho-

ren den Zone Gods aan het hout des kruices

,

door de bitterheid en fcherpigheit der pynen, o-

verluit roepen ; de predik- (loeien (preken God-
zaliglyk, ’t welke de loden hebben 'bedreven

godlozelijk; de toehoorders lopen met menigte^
om te horen van den gekruitten Chriftus

,
gelyk

zyeertydsmet menigte buiten Jeruzalem gelo-

pen hebben, om hem te zien kruigen. Het plein

en de vloeren van de kerken zyn de plaatzevan
het droevig verhaal

,
gelyk Golgetba eertytswas

de plaatze van het droevig aanfehouwen des ge-*

kruiden Chrifti, Zietdepilaren weenen noch ,

de marmelrteenen tranen noch , de Zon verheft

zyn licht noch, de rotzen berftennoeh binnen
in onze ziele, dewylewy dezegefehiedeniflên
met Godzalige herdenkmge, en oflgeveynfda
devotie horen verhalen.

: B b
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Nu dewyle de Kerken voorgaan,zo volgt met

gelyke Godvruchtigheid onze Schole. Ik,wiens
ampt is , te fpreken van de oorzaken en gantfche

gelegentheit en toeftel van de Naturejzal tegen-

woordig van die dingen fpreken, welke de hoge
Scholen van den ouden tyd met haar geeft nois

nebben konnen bereiken. Deze Stoel , die alle

dag bezig is, om openinge te doen van menfche-
lijke redenen, zal nu openbaren die redenen, die

feet alderfcherpfte vernuft en het hoogft gefte-

gen verftant van alle de geleerde des wereltste

boven gaan. Ik, die myn toehoorders geduerig
aanwijs

, en als met de hand lei tot den machti-

gen en heerlykcn God, en dat in zyn fchepzelcn,

bemelen, elementen, bomen,kruiden, dieren,en

menfehen > zal voor deze tyd u alle met de hand
leiden , tot Jezum Chriftum : biddende op den
berg,veroordeelt in de vierfchalen,en hangende
aan het kruis. Die van de verborgentheden van

dit gantfche wereltront, naar myn vermogen y

difputeer , en dan eens loop naar het gevoelen

van de Grieken , dan eens van de Arabiers ,
dan

eens van de Romeinen;zal nu ter tyd met mynen
Zaligmaker fwerven tuflehen de vyerfchalen en
engerichtplaatzen van Annasen Caiphas, van
Herodcs en Pilatus.Die dagelijks beftoven wort
met het ilofvan onze , hoewel doorluchtige en

Jlluftre Scholejzal in deze tegenwoordige gele-

gentheid , my zelven en u E. alle beftuiven mee
dat heilige ftof, dat onzen ellendigen Zaligma-
ker,flepende zyn kruis door de ftuivende wegen
van IeruzaJem , heeft van der aarde opwaarts

doen gaan. Die de vroome Ieugt,van deze mag-
tige
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tigeStad, leer wys worden : zal haar nuleeren

met eerbiedige vervvonderinge aannemen die

verborgentheden Gods ,
die den loden zyn ge-

v/eeft een ergerniflè, en den Heidenen een

dwaasheid.Zat zynde van alle het gewroet in het

onderzoeken van de natuer,zal nu,doch met ne-

derige eerbiedinge , onderzoeken de diepte van

Gods liefde tegen ons arme zondaars, welke die

aanzienlijke heirkrachten van de Cherubyns en

Zeraphyns , hemelfche Engelen , hebben ge-

tracht en gearbeit te zien.

Het leven van onzen Heere Iezus Chriftus,be-

flaat in twee tyden. d’Eene is den tyd van zyne

nedrigheid , d'ander is den tyd van zyne verho-

ginge en Majefteit ; d’een van verfmaatheid y

d’ander van heerlykheid d’een van dienstbaar-

heid, d’ander van vryheit den eerften tyd heeft

hy beleeft hier op der aarden , den anderen tyd
beleeft hy noch in den hemel. d’Eerfte was den
tyd van verdienften , d’ander van beloninge;

d’eerfte van arbeid en werk , d’ander van eere en
ruft d’eerfte van ftryt tegens de Duivel , zonde
en dood, d’ander van overwinningcen zegen.

Van beide deze fpreekt den Apoftel der Heide-
nen met aanmerkelyke woorden : Die als hy was in

de gedaante Gods, heeft voorgeen roofgeacht Godgelijk,

te zijn,maar heeft zJjn ^ elven vernedert.de gedaante eens

diensknechts aannemende,ingelijkemffe der menfehenge-

maakt
,
en in gelaatgevonden als een menfch: heeft hem

zelven vernedert
,
gehoorzaam zijnde tot de dood, ja de

dood des kruices : dit is de nederigheid. Daarom zé
heeft hem God ook verhoogt, en heeft bent eennaamgege-

ven
,
dat in de mam Jezu zich buige alk knje van die in

B b z den
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den hemel zijn , op der aarden, en onder de aarde

,
en alle

tonge belijde , als dat de üeere God Jezus Chrijlus in de

heerlijkheid Gods is des Vaders : ziet daar de verho-

ginge.

Den tyd van Chrifti nederigheid beftaat in

drie deden. Eerft in zyh Geboorte,die de aller-

nederigfte is geweeft.Teh tweeden in zyn leven,
3
t welk het allerheiligfte is geweeft ; en ten der-

den in zyn Lyden , kruiginge en fterven , welke
het alder-pynlijkfte en Imadelykrte is geweeft.

Ik zal nu inaar ipreken van het Lyden Chrifti en

zyn Kruis en dood } alwaar ik bevinde , dat het

hem heel anders laat aanzien, als in zyn Geboor-
te. Doen Chrütus geboren wert, had hy te doen
met de aldervroomite, nu in zyn lyden , heeft hy
te doen met de aller-onvroomlte. Doen was
Priefter Zacharias

, een man by God rechtveer-

digjnu komen voor den dag Iudas,en den hogen
Priefter Caiphas,beide ventig om gelt,Iudas om
zyn Heer te verraden , Caiphas om tot het hoge
Priefterfchap te geraken. Doen brachten de
Wyzen Koninglyke gaven voor de voeten

Chrifti des Konings > nu zo wort door tyrannye

van de Ovei ften van den tempel mishandelt de
Koning der Koningen. Doen omhelfde den ou-

den Zimeon het jonge kind ,
juichende van

vreugde; maar nu volwallen zynde word het van

de loden naar het kruis gerukt. Doen fcheen de

glans der Engelen in de Wiege van dat kind}

doch nu zo meent de razernye der Priefteren

haar luft in zyn dood.' Doe was lezus eenver-

wonderingevan zyn moeder Mark} nu is hy in

het geeftelijke en werelclijke hof eenvervloe-
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kingc. Doen was hy de trooft en vermaak van de

voor- zeggende Anna, doch nu een (pot en hoon

van het woelende graau. Doen bekent van Eli—

zabeth , nu van Iudas met een kus bekent ge-

maakt en verraden.

Ik bi.ideu, aandachtige en Chriftelyke Toe-
hoorders , die met my gedaan hebt by de kribbe

Chrifti, gaat nu en door-wandelt met my de be-

fchreilijke hiftorie van ’t Lyden onzes Heeren.

Ik zal u E. voorgaan met Godzalige woorden,
volgt my met Godzalige herten en zinnen. Veer

moet alle welfprekentheid wezen: want Jezus

fwygt. Veer moet wezen ’t blanketzel van op-

gepronkte redenen : want de waarheid zelfs

fwygt.Trekt maar alle uit de fchoenen van vlee-

fchelijkeen ydele begeerlykheden, dewijlegy
met my gaat tot God, tot het Kruis,tot den Au-
taar, waar op de Zone Gods , die hoogwaardige
en onwaardeerlijke offerande,gedacht is. Klimt
eerft met my op den Berg van Bethphage : Bid
met Chriftoj treet Iudas de verrader tegemoet

;

want hy is naar by
:
gaat met Chrifto in de ban-

den,(Iaat te recht voor Caipha; maar ftilfwygen-

de,naar ’t exempel Chrifti: gaat naar het Recht-
huis van Pilatus , en gebruikt hier ook niet veel

woorden.Volgt van daar in ’t hofvan de Konink
Herodes

, en laat het u niet verdrieten van daar

weer verzonden te worden naar Pilatus hier

zynde gaat met Iezus naar Golgatha, doch helpt

hem onderwegen het Kruis dragen , beklaagt
hem als hy gekruid word , en ’t welk het flat is

van al zyn ellende
,
beweent hem , als hy aan het

kruis voor ons zynen geeft geeft. Doch voor een

B b 3
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zaak moet ik u alle waarfehouwen , dat gy door
al te grootelaat-dunken en inbeeldinge vanu-
we liefde en gunft tegens Iezum , midden in de

aan-lokzelen des werelts , en ontrent de warme
zalen derHooge Priefteren, midden onder dat

verleyende geldank van ’t geld, gelyk als verfla-

gen door de aanfprake van een dienflmaagt, niet

en zegt : Wy en linnen de Menfche niet.

Mijn ziele fchrikt en beeft, ziet de laatfle ure

en de macht der duifternifle is gekomen,de wel*

ke mijnen Heilant en Zaligmaker ter dood
roept > hy zulkx niet onkundig zynde,als ’t welk
van alle eeuwigheid in Gods wyzen raat beflo-

ten was, klimt op den olyfberg , afgezondert van de

zondaars,met welkers zakehy bezich wasj hy is

op den berg geklommen, op dat hy zo veel naar-

der den Hemel zynde, God de Vader zyn ge-

hoorzaamheid zoude bewyzen , hebbende den
hemel tot zyn getuige 3 ook op dat hy afgefchei-

den van het geraas en gewoel des volks by zyn
zelven met lypcn raad zoude overleggen dat

groote werk der verloflinge der menfchen

,

’t welk hy aangenomen hadde 3 hy is terzyden

afgeweken, om alleen voor alle te bidden, die

alleen voor alle zoude fterven. Hy heeft den O-
lyfberg gekozen , opdathy inde zelve plaatze

van onze geeltelyke en hemehche Vrede met
God zoude fpreken,de welke van de olyven (die

eertyts zyn geweeft een teken van wereltfche

vrede ) haren naam hadde. Hier zynde is hy op
nijn aangez.igt tegen d'aarde gevallen

:

daarhy noch-

tans was d’eerrte geboorne van alle creatueren;

hier heeft hygewcenr, gezucht, bloedige drop-

Pc
'
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1

pelen gefweet, door de innerlijke benauthedeti

zijner ziele , en (chrik van de aanilaande ichi ik-

kclijke, afgryzelijke en pynelijke dood 5 daar hy
nochtans was een uitdrukzel van de zelfilandig-

heid zyns Vaders, den glans zyner heerlykheidj

en een beeld des onzienlijken Gods. Deze men-
fchelijke vreze heeft hy op zich genomen,cp dat

hy ons van de vreze des eeuwigen doods zoude
bevryen j hy heeft niet ontzien deze quelhngen

in zyn ziele te lyden ,
die voorgenomen hadde

aan het kruis de alderfmadelijklte dood te lij-

den. Hem quam te voren aan d’een zyde de
grouwelijkheid onzer zonden, aan d’anderzyde

den rechtveerdigen toorn Gods over de zelve-en
daar beneven vattede hy de bitterheid van de
ilraffe, diehy voor onze zonden zoude lijden 3

welke te zamen deze onze borge hebben afge-

perit deze klaaglijke woorden : Mijn ^iele is be-

droeft toner dood
; ook deze : Vader, zo bet lioenlijkjst

laat dezen Ke!f van mygaan , maar niet geltjkjk.

»

maargelijkgy wilt. Hy wiil wel, dat men geen ze-

gen oftriumph konde verkrijgen , zonder over-

winningejen geen overwinninge zonder ftryt}en

datter geen ilryd konde zyn, dantuflehen par-

tyen. Hy wille , datter geen loffelijke ilryd kan
zyn,ofmen moet met reden en goed overleg den
ilryd aanvangen 5 hywiit, datter geen grooter
ilrijd konde wezen , als wanneer de Mcnfche
met zyn zelven,en tegen zyn zelven,en in zyn zel-

ven moet ilryden. Daarom heeft de Zone des
Menfchen van hem zelven willen verfchillen, en
als in tweedrachten ilrijd ilaan.Hy heeft gewilt

«aar de reden
, ’t welk hy niet gewilt heeft naar

B b 4 Men-
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Menfchelijke genegentheidjhy is verfchrikt ge-

\veeft ais een Menfch , en heeft dat groote werk
niettemin aanvaart als God ; de ItcrfFelijkheid

heeft gevreeft ,

5
t gene d’oniferfrelijkheid heeft

verkozen. De liefde zyns zelfs rade hem, dat hy
de Kelk niet en zoude drinken j maar de liefde

der menfchen rade hem den Kelk der droefheid

te drinken, opdat die voor ons zoude worden
een Kelk van blydfchap. Hy befweek bynaar

door overdenkinge van de aanftaandekruigin-

ge } maar hy rechte hem weder op door een vaft:

vertrouwen van een blyde opllandinge. Hy wil

niet ellendig wezen,als hy op zijn zelven ziet,die

onlchuldig was; hy wil ellendig wezen,als hy op
ons arme en fchuldige zondaars ziet. Hy bid dat

den Kelk yan hem gaan mag } want hy ftont in

flryd als een geeftelijk,dog menfchelijk zoldaat

:

hy en wil wederom niet , dat den Kelk van hem
gae , want hy heeft overwonnen als een overfte

en verwinnet zyns zelfs. Hy bid afden Kelk, die

wy zondaars hem fchenken : en wederom,hy vat

.de Kelk aan, die hem de barmhertigheid Gods
over ons fchenkt, hy geeft een merkelyk bewys,
van menfchelijke vreesachtigheid , en van God-
delijke ftantvaftigheid. Heer bedaart my voor deze

pre,zyn woorden van vreze j doch hierom ben ik^ge-

kjmen in deze ure
,
zyn woorden van een ftantvalfi-

ge gehoorzaamheid. Hy heeft verzocht dat den

kelk van ellendigheid van hem zoude genomen
wordenj en nochtans heeft hy aan zyn mond ge-

zet den kelk van onze verloffinge.Hy wil in ’t le-

ven blijven,om dat hy dat lief hadde.Hy wil niet

in ’t leven blijven 3 cm dat hy ons meer lief had.
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Let , let hier op : tweederlei wil ifler in Chrilto.

d’Een is de wil van ’t twijffelagtig vleefch,d’an-

der is de wil van een onveranderlijk befluit;

d’een is de wil vaneen flrijdende reden, d’ander

is de wil van den onverwinnenden geelt > d’een

is de wil van een die hem zelven behagelijk zou-

de zijn,d’ander is een wil die God voorgenomen
heeft te behagen. Merkt in den Heer des een-

drachts, een wonderbaai lijke tweedracht ; en
hoe dar hy tegen zyn zelven Itaat ,

die ons alleen

in hem vereenigt; hy verzaakt al dat dit leven

aangenaam is, en verkielt al het gene,dat tot zij-

ner heerlijkheid en onze zaligheid ftrekt. Dus
naar langen Itryr, komt hy tot zijn zelven,en on-

derllut door de krachtige vertrooftinge des En-
gels,befluit hy alles uit te Haan,met vertrouwen
dat hy al het quaad zal te boven gaan. Iezu Chri-
lle , wy oidden u , dat het u believe ons met u op
den Olijf-berg op te nemen, om aldaar onder de
voeten getreden hebbende alle wellulten en be-

kommeringen dezer wereld , onze ziele zo veel

naarder aan den hemel te brengen. Laat toe,dat

ik op mijn aanzichte valle ter aarden,dog achter

u, die op u aangezichte gevallen zyt voor my.
Laat ons toe, dat wy onze gebeden mogen men-
gen met de uwe, opdatze met de uwe mogen
opvliegen in den Hemel , tot uwen Vader. Laat
toe, datter een gering zuizelingsken in myn hert

mach influipen , vandieaanfpraak, waarmede
den Engel Gods u vertroolt heeft. Och Heer

,

gunt my uit genade eenen druppel van dat
fweet, datuuitgeperftis, door het overwegen
vanmyne jonden, op dat mijn ziele daar door

B b y ver-
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Verkoelt mach worden midden in den brand van
mijn ongerufte gewifTe. Guntmy een druppel
van dat bloedig fweet, op dat ik afgewaflen mag
worden van mijne zonden. Gunt my een traan-

tjen van alle uwe tranen, omdendorft, die ik

hebbe naar uwe gerechtigheid , te lellen. Gunt
my noch een traantjen , om myn fwak en aange-

vochten gelove daar mede te verquikken en te

verfterken.

Iezusvanden Olijf berg komende wordt van

Judasgegroet engekuji; maer met watkusPmet met
een kus van getrouwigheit , maar van ontrou-
wigheit j niet met een kus van maegfchap , maar
van vyantfchap: niet met een kus van oprechtig-

heit,maar van geveinftheit: niet met een kus van

ootmoedigheit en nedrigheit,maar van verraat ;

niet met een kus van heusheit , maar van boos-

heit : niet met een kus van vrientfchap, maar van
valfcheit: niet met een kus , als David Ionathan

gaf,maer als loab Abner gaf De Leer-meefter

van getrouwigheit wort gelevert doorontrou.
Godt zelfs wort hier ecnkoopmanfchap. Dat
het waardigfte is

,
ja dat onwaardeerlijk is in he-

mel en op aerde, wort hier bedongen •>
' t fchep-

zel vent en verkoopt hier fijn Schepper > het vat

verkoopt hier zijn eygen makerjen een zone van

een menfch, verhandelt om kleyn geit den Zone
Gods. Die ons gekocht heeft met fijn dierbaar

bloetjwort verkocht voor zilver,dat hy zelfsge-

fchapen heeft. Voor dertig penningen wort hy

verkocht , die hem zelven gegeven heeft tot een

pi ijs der verzoeninge des geheelen werelts. On-

vrome Juda J gy groet uwen Heer en bedriegt

hemj
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hem j gy noemt hem heer en meefter , en toont

metderdaat dat gy hem voor uw Heer niet en

hout. Gy groet hem en zegent hem,en nochtans

toontgy uwe quaetwil! igheit, en brengt hem in

lijden j Gy buygt u eerbiediglijk, en levert hem
over wreedehjkj gy komt als vrient,en fcheit als

vyant. Jezus heeft u den weg der zaligheid ge-

wezen,en gy wijlt zijn vyanden den weg tot zyn

rampzaligheid. Hy heeft u gezogt te behouden

door ’t gelove in hem,en gy zoekt hem te beder-

ven door u ongelove en quaad opzet tegen hem.

Gy hebt gewandeft onder zijn lieve dilgipelen ,

gy hebt met haar aan zyn tafel gezeten ; nu ver-

Ichijntgy onder de rakkers en dief-leyders om
hem te vangen. Hy heeft u willen zijn Vader o-

verleveren,om dat gy niet zout vergaen; en gy
levert hem over aan de Prielters,op dat hy zoude
vergaan.Gy ontfangt de gierigheit in uw hert,en
de vrientfchap van uw meefter bantgy uit uw
hert j gy hebt u hand in zyn fchotel geileken en
natgemaakt, op dat gy u hand met zyn bloed'

i zoud befmetten en fchuldig maken. Gy zijt te

voren zijn naervojger geweeft: nu zijtgy een
overlooper. Gy zijt zijn galt geweeft, diehy
onthaalt heeft; nu zijt gy een onwaardig galt, en
fchent het recht van uwe bywoninge en om-
gank met Chrifto. Gy zijt rentmeefter geweeft
van den Apoftohfchen troep ; nuzijtgyleydts-
man en guide van een godtloozen hoop. Gy
volgt den Duyvel als u leyts-man, en verlaat den
waren leyts-man der zaligheit.

Zy vangen en binden hem. Maar hoort gy over-
(le der Prieftefen, des tempels, en gy Ouderlin-

gen
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gen des volks.Wacht u van deze heylige handen
Jezu ChrilH tefchendendoorgewelt. Wacht u
van hem te binden,want hy is rechtveerdig; wat
ïïieiigt gy dezen menfche kluyftei en en boeyen?
3
t is den Heer van uwen Tempel, en Hoogen-
prielter van het heilige der heiligen. Watleit

gy hem gevangen ? die daar is de befchermer van
uwe vryheit,de verwagtinge en de hope Izraëls.

Gy mift,gy miftin de man. Hy is de rechte mis-
dadige niet; maer wy zijn ’t.Vangt ons, bint ons,
floept ons:wy zijn ’t die gezondigt hebbenikcert
uwe fpieflen en fpeeren op my $ deze man is

gantfeh onfchuldig, en heeft niet mifdaen. Doch
hy wort gcleyt als een mifdadige naer den Priefter

Antuts,dc Schoon- Vader van Caiphas; van Annas
wort hy geleit naar den Hooge Pneiter Cai-
phasjop dat die twee,die gebonden waren door
bouwdijken, haar zouden t’zamen binden om
Chriftum te verongelijken. Men mosft een co-

leurtjen zoeken om het voorgenomen boze feit

een glimp te geven , en een dekmantel, omde
ongerechtigheit mede te bedecken. Daerom
brengen zy hem voor de Geeftelijkheit , op dat

Zy in hare vergaderingen door authoriteit en
macht van de Kerk zouden doen ombrengen
hem, die daar was het hooft, de Leeraer

, en den
grondfteen van de Kerk. Maer aenfehouwt; de

Goddelijke wijsheit heeft alle deze boze raatfla-

gen gekeevt en gewent ter eeren van zijn Zoon.
Zo veel rechters als hy heeft gehad , zo veel ge-

tuigen heeft hy gehad van onnozelheit. Let eens

hier op : hy wort overgelevert,doch fchandelik

met gek der Pricfteren gekocht j hy wort gewa-
pend
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pender hant gevangen

,
gaande zonder wapen of

geweer ; liy wort getrokken , daar hy hem nog-

tans willig overgeeft en niet wederftreeft; hy
wort gcoordeclt : maar van zijn gezwooren vy-

anden.Caiphasfpreektde waarheit, doch onwe-
tende, ’t Is beter datter eeneJierve , dan bet hele volk :

Pilatus vinr geen fchult in hem j de Huis-vrouwe
van Pilatus is verbaart: en noemt hem rechtvaar-

dig. Zo dat nu een vrouwmenfch Chriftum ont-

fchuldigt vande fonde,daar een vroumenfch ons

aller-eerft tot de zonde heeft gebracht. Annas,

om dat hy geen fchult in hem hadde konnen vin-

den,fent hem tot Caiphas.Caiphas befweert den
Zone Gods, die hy bevocht en party was. Annas
een minder Priefter , haat Jezum den grootften

Priefter. Den Priefter van een Jaar, vervolgt een
Priefter in der eeuwigheit

;
een Priefter Levi

,

vervolgt een Priefter naar de ordre van Melchi-
zedech ; een afbeeldende Priefter vervolgt den
waarachtigen en zo lang te vooren afgebeelden
Priefter. Die het Pricfterdom van Hei odes had-
de gekocht voor geit , vervolgt een Priefter van
God wettelijk geftelr. Herodes een Koning van

het Joodfche land alleen, befchimpt dien Ko-
ning , wiens geeftelijke heerfchappye ftrekt van
d’eene zee tot de andere, als Ezaias betuigt.

Men ziet hier , dat Regters van leege vierfchaar,

vonnis ftrijken over den alderopperften Rechter
der levendige en der dooden , die ook ovet deze
zijne Rechters zal oordeelen. Dog gy Rechters,
Anna, Caypha, Pilate, hoort na mijne woorden;

gy hebt ook al gemift in de perzoon Chrifti. De
fchult was by hem niet, maar by ons. Ik zal ver-

ha-
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halen alle de artikelen van zijn befchuldingen

,

die op ons pallen en niet op hem. Wy zijn ’t die

ons met onwaarheit uitgegeven hebben voor
Gods Zoonen , als wy den kop hooveerdiglijk in de

lugt rtekenjals wy ftoffenJupiter,Ammons kin-

deren te wezen ; als wy de armen in hare armoe-
de verfmaaden en voor de deur laten liggen. Wy
heken Moz.es Wet , als wy alle zijne wetten ftoute-

lijken overtreden. Wy ftooten door de Prinsen

der Duyvelen , naroentlijk door Staat- en Baat-

zucht , zijnde geweldige heeren over deze we-
relt, Koningenen Prinsen uyt hunnen troon.

Wy breeken Gods Tempelen, wanneer wy onze zie-

len, die tempelen des H. Geeftesbehoorente

wezen, door vele zonden ontheyligen. Wy ma-
ken bet volkjoproeng-, als wy de bekende waarheit

oorlog aanzeggen, als wy met detyrannende
burgers op den nek treden , als wy de weerloze

duyfkens en de onnozele laftig vallen, en de wil-

de en fchadelijke Gieren en Ravens door de vin-

geren zien. Wy z~ijngekomen om oorlog te brengen >

en den eenen broeder tegens den anderen op te

ftoken, als wy lichtvaardiglijk haat en vyant

fchap tegens onze broeder aannemen,en ons on-

verzoenlijk aanltellen. Jezus noemde zich zel-

ven Gods Zoon, en hy was het ook. Gelooft gy
den Propheten ? hy was de Vader der eeuwen

,

en zijn uitgang van eeuwigheit. Inde Pfalmen

hadt gy wel behooren gelezen te hebben : Gj

z.ijt mijn Zoon , beden heb i\ugebaart. Hy noemde
zich Gods Zoon, en beveftigde dat met won-
derdaden. Hy verwekte geen Oproer , noch was

op nieuwigheden uit, die den Keizer beval te

ge
'



H. "Bedenkingen over ’t Kruice Chrifli. 599
geven ’r geen den Keizer toequam , en die het

zelfook gaf. Hy brak Gods JVet niet
, die op het

aliervolmaaktfteopeenftikde Wet onderhielt.

Hy tras geen vyand des tempels
, die den tempel een

Bedehuis noemde, ja als een groot iveraarde
waardigheit en Majelteit des Tempels verde-
digde. Hy jlond naar niemants Rijkat wiens Rijk
niet aerrlch maarbemelfch was.Zijn voornemen
was niet twift te verwecken, maar ’t viel zo uit,

door uwe hartneckigheit en wederftreven tegen
de bekende waai heit. Hy hadde niets gemeen met
den overften der auyvelen

, die door fcharpe gebo-
den,tot godvruchtigheit ftreckende,het rijk des
Zatansquam verftooren. Hy leerden niet oproerigs^

die zijn fcholieren gedurig tot vrede ried : noch
vergaderde leer.jongers om'er bijgs.lieden afte ma-
ken

, maar om de leerc des Euangeliums te ver-
breiden. Hy konmetsquaetsleeren, die openbaar-
lijk predikte in de vergaderingen, in den Tem-
pel

,
opdeFeeften, op de Hoog-tijden

, als de
menfehen uit heel Syrien van alle kanten te ga-
der quamen.

Terwijl deze dingen in het Richthuys in

’t Hofgebeuren, wort hy van alle zijne vrienden
verlaten. Zijn leer-jongers vluchten, en verber-
genzich, alsfchapen, nu de Harder in laft is.

Ëeneenige Petrus verloochent zijnen Heer, zo
veel vertzaegdcr

, als hy te voren moediger was
dan alle anderen. Hy, die zich liet voorltaan den
dood met hem te zullen lijden

, vreeft uit klein-
hertigheit voor een dienftmaagt: enhy verlo-

eren t hem niet alleen, maar hy zweert mein-ee-
dig en vervloekt zig zelven, Hy wort een groo-
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ten loochenaar

, die te vooren was geweeft een
grooten yveraar voorbarig in het verzweeren

,

die voorbarig was geweeft in ’tftofFen. Een
gruwelijke misdaat, ten waar men ’t zijn zwak-
heit moeft toegeven : want hy was daar niet ge-

komen om te verloochenen , maar om uit nieus-

gierigheit alles te doorfnuflfelen. Het was nacht,

en de duyiternis bedekte zijngemoet. Terwijl
hy zich in de zaal wat by den haart warmde, ver-

koude zijne liefde Hy is tot de godloozen toe-

gegaan
, en is afgegaan van de Godzaligheit die

hy zijnen Heere fchuldig was. Meteen wenk
vallenze ter neder, die haar op haar eygen krach-

ten veel vermeten. Doch deze zwarigheir komt
Petrus niet alleen over , maar wy fteeken ook
in ’t zelve mis verftantj wy vreezen , óToehoor-
ders ! voor een maagt , als het daar op aankomt

,

om Chriftus met woorden ofwerken te beken-
nen. Als wy voor Keyzeren of FConingen ftaan,

dan tzidderen wy , en verlaten liever Chriftum,

als den warmen haart van ’t Hof. Wanneer de
aardtfche Goden ons met groote beloften van

de waarheit afroepen, dan bezwijkt ons geloof,

en wy kennen den mtnfcb niet. De werelt is een

dienfrmaagt, de Keyzer is een dienftmaagt, ons

vleefch is een dienfrmaagt , de zonde , de Satan

,

alle onvromen en verleiders zijn dienftmaagden5

die ons dagelijks ontmoeten, om welkers wille

wy , ’t zy uit liefde ofvreeze ,
zweeren Chriftus

niette kennen. Wanneer wy bedriegelijken

koop-handel drijven , en gewingierig onzen

evennaaften uitftrijken, dan kennen wy dien

menfeh niet , uit wiens raont noit bedriegeüjk

woöi't
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wóort voort quam. Wanneer wy ongercchtig-

heit voorftaan, zo kennen wy dien menfch niet

,

die ons leerde alle gerechtigheyt te vervullen.

Wanneer wy de kranken op het bedde liepen»

de houden en traag ophelpen , om daar by wel

te varen , dan kennen wy dien man niet , die de

ziekten met een woort genas. Wanneer wy het

volk naar den mont fpreeken, wanneer wy de

zondaars koefleren in hunne boosheit , dan ken-

nen wy dien man niet , die zo meenigmaal den

huichelaren het mom-aanzicht aftrekt. Wan-
neer wy t’zamen fpannen tegen de overfte des

volcx, en met groote darteiheit de rijken det*

Koningen doen fchudden en beven, dan kennen
wy dien man niet, die de Koning Herodesop
zijne vragen niet antwoordde , maar zweeg;
Wanneer wy ons in-wickelen in noodelooze
oorlogen

, met branden en moorden , deden en
ackers verwoeden

, dan kennen wy dien man
niet , die Petrus beladede het zweert op te fte-

ken. Maar Petrus boorde den baan kyaayen en wert

gedachtig aan bet woort dat Jez.usfyrak : eer de Haan
kyaayt ^ uit gy my driemaal verbaken : en uitgaande

weende bitterlijk- Hy die zig te hoog beroemt had,

quam nu rot berouw. Hy leert de minfte te zijn

en de zwakiic, deunende op zijn zelven, die on-
der ftur van Chriftus hulp de meefte enfterklte

zoude geweeft zijn.Wanneer wy op onze eygen
krachten ons verlaten, dan bezwijken wy lichte-

lijk. Wanneer wy op Gods hulpe deunen, dan
ftaan wy vaft. Wie getrouw wil bevonden wor-
den, moet zich zelven miftrouwen. Al wat men
Voor Chriftus kloekmoedig denkt uit te voeren,

C e das
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dat moet men van Chriftus verzoeken. Hoe
fchandelijk ftaat het voor mannen, reis op reis ,

om de woorden van een dienltmaagt zig te ont-

zetten. En zodanige zijn wy elkm ’t byzonder

,

als wy meeft op ons zelven ftaan. D’onverwach-
tehane-kraay vermaande Petrus zijner overtre-

dinge. Och ofwy daar door ons ook lieten ver-

manen. Zo menigmaal wy van God geftraft en
bezogt worden, met alderhande flag van koort-
zen en ziekten,dan horen wy den haan krayen,en
ons opwekken , op dat wy met de wereld niet

zouden verdoemt worden. Als wy dagelykx te

begraffenifle gaan , en de lyk-ftatie helpen be-

kleeden, dan kraait de Haan, en vermaant ons

dat wy arme zondaars en fterffelijke menfchen
zyn. Wanneer de fcherpe en yverige Predicatien

der Leeraren in de Kerke ons tot boete verma-
nen, dan kraait de haan, om het flaperig gemoet
uit den dodelijken flaap der zonden te wekken.
Wanneer de Godvruchtige ouders en vrienden

ons met hunne onderwijzingen van den dool-

weg zoeken afte trekken, gelooft dan, dat dit al

hanen zyn,die ons tot berou willen brengen de
ftraffen der tnifdadigen,geregtplaatzen, roeden,

zwaarden , boeijen , zyn ook al hanen en boet-

predikers. Honger,armoede, oorlogen,balling-

schap, fchipbreuk , watervloeden , ftorm en on-

wéér,zyn al krayende hanen,die ons die gedach-

tenis van Chriftus vernieuwen. Petrus ging uit

:

waar uit ging hypuit het hofdes hogen Priefters,

daar hy gezondigt had. Petrus fchreide, om dat

Chriftus hem aanzag : en hy fchreide bitterlyk,

om dat hy hem faadde verfworen reufeelozelijk.
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Laat ons ook met Zimon gaan uit des Hogen-
priefters huis* daarmenlichtelyk in zonde ver-

valt,op dat wy met de godloze dienaren ons niet

vermengen, en van hun misdaden niet befmet

worden. Laat ons met tranën onze boetvaardig-

heid betuigen , als Jezus ons aanziende ons zyn
genade belooft. Laat Petrus ons ftrekken tot

een voor-beeltvan mcnfchelyke zwakheid, eni

oprechte boetvaardigheid eens ltruikelenderi

Apoftels,die,op zich zelven betrouwende,en aan
de genade niet miltrouwende,wederom van dert

val opftaat.Zalige tranen,die getüigenifle geven
van ware boetveerdigheit,om de fchuld van ver-

loocheninge uit te wiïfen.Zaligè tranen,die daar

hervloeijen uit de fonteine der liefde
, om de

woorden van den verfchrikten Petrus tc vernie-

tigen en uit te doen. De remedie tot üitwiffinge

der zonde, quam niet te laat^om datter met geen
quaat opzet gezondigt was. De tranen vlieten

met overvloet , daar het hert overloopt van op-
rechte genegentheid. Maar hoe ongelykishet
gelegen met den zondigenden Judas , en zondi-

genden Petrus. Judas, het geit voor de voeten
der Priefteren nederwerpende

,
ging weg , en

hoopte ’t eene fchelmttuk op het ander. Hy
quam tot kennis van zyngroote mifdaad, maar
niet tot kennis van Gods gtoote goedertierent-

heid.Petrus ging uit,om niet meer te zondigen i

Judas gink uit,als een die tegens-zyn meefter ge-
zondigt hadde

, en hu tegens zich zelven zondi-
gen zoude. Petrus fchreide , doch bekeert tot

Chriftus
: Judas fchreide, maar meer uit een ge-

moet yan Chrifto afgekeert,als tot Chriftufn be-

Ce ï keert.
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Iceert. Petrus liet zich voorftaan , dat hy vry wat
treffelijks hadde uitgerecht , om dat hy met zyn
fwaart Malchus het oor hadde afgehouwen.

Maar daar was grooters te doen.Zyn ftantvaftig-

heit moeft beproeft worden, die namaals als een

martelaar van Nerogetyrannizeert zoude wor-
den. Zyn zachtzinnigheid moeft beproeft wor-
den, dieeens de Chriftelyke zachtmoedigheid

204de prediken. De BifTchoppen
,
die met het

geeftelyke en heilige fwaart moeten ftrijden,be-

hoeven geen ftalen fwaart. Niet het bloed van

Malchus , die met de lantaarn voorlicht ; maar

Chriftus bloed ,
die het licht des werelts was,

moeft tot verzoeninge van de gehele wereld ver-

goten worden. Maar zy zyn wel gelukkig, dien

de ooren afgehouw en worden; de ooien,zeg ik,

die dus lang geluiftert hebben naar godlooze

Priefters, godlooze Pharizeen,godlooze Ouder-

lingen,dat zijn onze vleelchelijke luften. O over-

gelukkige ooren,die van Jezus geheelc worden;

die daar luifteren naar God den Vader, die ons

tot zijnen Zoon roept ; die daar luifteren na den

Zoon, die den weg ter zaligheitwijft; naarden

heyligen Geeft ,
ons ingevende al wat heylzaam

en zalig is. Malchus wonde was fpottelijk en

verachtelijk, maar niet gevaarlijk. 'Zy was onge-

neeffelijkjom dat het knakebeen eens af-gehou-

wen zijnde,niet weder aanwaft ; maar de wonde
was voor Chriftus niet ongeneesbaar ; hy heelde

het oor , die den Geeft kan helen. Hy genas een

gedeelte van ’t lichaam, die de genees-meefter

van den gehelen menfch is naar lichaam en ziele.

Ik keer weder tot het Rechthuis , daar ik Je-

zura
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7,um gelaten hebbe.W at niet al voor ellende en

verimaatheit lyd hy daar , die de alderheerlykfte

by den Vader is. Men blind en bedekt bet aangezicht

van dat licht, zonder welk wy in de duifterniflèn

der zonde en onwetentheitendes doods wande-

len; verfmadelijk word hy met kinnebakjlagengefla-

gen,die de kroon en oorfprong van onfe glorie is.

De foldaat befchimpt hem als Propheet,op dat wy
niet tot fpot en fchimp des Duivels zouden wor-

den. Hy wort befpogen, met fcheltwoorden over-

haalt,tot een voor-beelt ofons t’eenigen tyd een

dienaar ofjongen van een Schriftgeleerden of

Hogen-priefter befpoog. En deze lijd hy al fwij*

gende, om dat hy volgens Gods befluit fterven

raoeft. Hy is fparig in ’t antwoorden,milt in wei
te doen. Hy heeft liever met daden zijn Godde-
lijken aart willen betonen , als dien by gefwore
vyanden belijden. Men befchuidigt hem van

Gods-lafteringen, die den Vader verheerlijkt

heeft
, en van wie de V ader is verheerlijkt. De

waarheid wort met logens bedreden , en hy die

alleen van alle mifdaad vry is, word van vele mif-

daden befchuidigt. Een oude wrok waflertuf-

fchen Herodes en Pilatus. Nu Jezus in ’t lyden

was, vereenigenze zich onderling. Het is een
godloze eendracht, die gehouden wort met ver-

ongelijltinge der gerechtigheid.

’t Is beter dat de boze van den andere verfchil-

len, dan daeze in boosheit eens zyn ; d’eenigheid

van dengenen diet’zamen fweren tegen Chri-
flus,is geen vriend-,maar vlóekverwantfchap en
een t’zamen-rottinge.Herodes verblyde zien,als

hyJezus zag. Maar zyn vreugde waar hem heil-

Cc 3
za;
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Zamer geweell , hadhy Jezus gezienmet d’oo-

gen des geloofs. Hy had veel van hemgehoort,
en zich yerwondert, niet uit aanmerkinge van
zijn heiligheit en macht , maar uit nieusgierig-

héit. Barrabas laat men los,en Godes Zoon moet
te rugge (laan, en is minder geacht als een open-

baren doodflager.De dwaze razernie van ’t volk

cyfcht ter dood den genen, die alle menfchen
dienft gedaan heeft , en laat los een vyant van de

gemene rulle. De ellendige J ezus wort gcgeef-

felt, en de roeden, die wy verdient hadden, heeft

d’onnozele moeten lijden. Men zach hem doods
en bleek zijn door alle de llramen en bloedige

llrepen, d’onfchuldige huid word met diepe

voorensals door- graven. Hoort godjoosheit: al

wederom flaat gy mis. Het mcnfchelijke geflagt

behoorde gegeellèlt te worden , en daar word
maar een gegeellelt. De fchultvryc word ge-

geeflelt , daarze alle het geeflelen verdient had-

den,die van Adam afgekomen en met hem mede
fchuldig waren. Gy Scherprechter Haat zo dik-

|

wils u zelven , als gy de roede opwaarts heft om !

te liaan* want gy zijt de fchuldige man zelfs. Zo I

menigmaal als gy die Hagen verdubbelt, ver-

dubbeltze op den rug van een Jode, verdubbelt-

ze op den rug van een Heyden , want zy hebben
alle gezondigt. Bind aan de pollen van Caiphas

vierfchaar d’oude en nieuwe werelt; want zy

beide in boosheit verzonken leggen. Bind’er

mannen, bind’er vrouwen, bind’erjongmans,
bind’er maagden, bind’er gehoude aan

,
bind’er

de Prinsen en dë Koningen der werelt aan, ja

lelfs Am& en Caiphas, Herodes met Pilatus, E-
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delen met onedclen,Wijzen met onwijzen.-want

wy,zy zijn alle te gelijk zondaars.Gy geeflelaars,

wat meugt gy de aderen Jezu Chrifti met u fla-

gen afznijden} znijt en (laat deze onze aderen ai^

die vol onreine begeerlijkheden en hertstochten

zijn. Ontlloopt en rukt van een onze hartade-
ren,want deze hebben veel boosheids van ’t her-

te ingezogen. Verlcheurt mijne zenuwen, om
datze elk in ’t byzonder gezondigt hebhen. De
zenuwe mijner oogen heeft de ydelheit aange-

fchout: die van mijne ooren,heeft geluiftert naar

der bozen ingeven,en ydelen klap: die in my den
reuk werkt , heeft reuk werk vei fchaft tot d’o-

verdaat : de zenuwe mijner tonge heeft lekker-

nyen gezocht, tot verzadinge mijner vraatzucht

en gulzigheit; die ’t gevoelen geeft, heeft in ons
een koppelaar van welluften geweeft ; die de
tong beweegt , is voorbarig geweeft tot ydel

gefprek.

Jez.us draagt ook. cen kroon , om t.e fchijnen een
Koning te zijn , die hy in der daat was } maar hy
draagtze van doornen

,
om dat hy door fmaat ge-

zeit zoude worden te wezen, ’t gene hy in der
waarheit was door Koninklijken ampte. Ried

ftrekt hem voor een Scepter ; zijn kleet is van
purper, want daar aan kend men de Koningen.
Ik bid u Jezu Chrifte,laat my toe,dat ik de fpot-

krooneuvan ’t hooft neme, en die zetten mach
op ’t hooft van al en een yegelijk Zondaar.O ge-

zegende des Vaders! voegt u deze levrcye,voegt
udit^ieraat? Onze kruinen zijn vervloekt} wy
zijn fchaamtelooze menfchen. Onze hoofden
zijn fchapprayen van veelerhande zotternye, en

G c 4 win-
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winkels van allerhande ydelheden. Uw hooft is

een burgt en Koninklijk hofvan hèmelfche wijs-

heit, van onfterffelijkheit,heiligheit, en van op-

rechte en ongeveinfdegodzaligheit.Dattnen ons

befpotte , en ons de fpotkroon als fchyn-Konin-

gen op ’t hooft zette. Laat ons het purper fpot-

kleet aantrekken,want’t is al zotheit dat wy den-

ken,zotheit datwy fpreken,zotheit dat wy ichry-

ven. Laat ons tot Koninkskens van ’tvolk ge-

houden worden , die
, wanneer wy honden ofc

meer roeden lands bezitten , heeren des aartbo-

dems genoemt worden. Laat de feberpe doornen in

onze hoofden fteken,die dagelyks van quade zin-

nen geprikkelt worden. De rtaatzucht is een

doorn,de geit-zucht is een doorn,de wreetheit is

een doorn , d’oneenigheit is een doorn , de vuile

gierigheit is een doorne , de hovaerdigheid iflèr

een,de gratnfchap,haat,huichelerye en fchynhei-

ligheit zyn doornen,daar wy ofanderen meê de-

ken ofzelfs van geflxken worden. Jezus is alleen

vry van deze doornen.Waarom won hy dan met
doornen gekroont ? niet om zyn eigen, maarom
onzent wille

,
brpeders , op dat h.y de punten en

angels onzer doornen ftomp make door de door-

nen, die hy gedragen en gevoeit heeft om onze

fchuld , niet om de zyne. Onder deze befpottin-

gen,befchimpingen,en begrijzingep van het ge-

mene volk,gedurende dit droevig fchoufpel, er-

kent hem Pilatus zo gebonden , zo gegeefleit

,

befpogen
,
gekroont

,
in purper gekleet , voor

een ellendig verlaten menfeh , met deze woor-

den, uit verwonderinge ofte medelijden gefpro-

|ier4 : ziet den ntettfcke. Zaet eeps ttan het fchoufpel
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der Joodfche wreetheit. Ziet het fchoufpel der

vcrtrede, verachte, befpottc, en verwezene on-

nozelheit. Ziet God ,
maar zeer ellendig in den

vleefche. Ziet God, doch zonder Majefteit,-

gantfch vernedert ; ziet den menfeh, maar uit

( lod geboren > ziet God, maar ter hellen neder-

gedrukt. Ziet den menfche, diedegelukkigfte

is en ongelukkigfte , de grootfte en t’zamen de

minfte aller menfehen. Ziet den menich, daar

zich alle menfehen aan argeren ,
en die nochtans

dc eer en glorie aller gelovigen,en aller Engelen
verwonderinge is. Ziet de menfeh, den welken
de zijne niet kennen willen, en dien de heidenen

aannemen en eet en zullen. Ziet de nietige

menfeh , zonder wien wy niets waren geweeft

,

van den zijnen vervloekt , op dat hy ons met zij -

nen zegen vervullen zoude. Zie den menfche

,

den zoon des menfehen , en Gods eeniggeboren
Zone. Deez word thans getrokken ter plaatze

,

daar hy lijden zal,met toeftaan van PilatuJ. Men
zoude mogen zeggen dat hy Chriftus gunftig
geweeft waar , om dat hy hem zo dikmaal ont-

fchuldigdc; maar hy heeft hem niet gunftiger

geweeft dan Herode's Johannes was , die hy
’t hooft liet afhouwen ter heviger bede van een
dertcle JufFrouwe. Hy draagt z.yn hrtas

, dat is zijn

Autaar , hy die zelfs de priefter , en zelfs de offe-

rande was.Simon vanCyrenen won gedwongen
tot het dragen van ’t Kruis , een Heiden zijnde

,

op dat hy den dragenden Iezus , die voorging

,

van achteren volgen , en in zijn arbeid Verligten
Zoude. Gelukkige dwang , die hem voortdrijft

ter zaligheid. Gelukkig gewelt, waar door men
Cc j voort-



410 C ASP8R VAN BAERL.ES
voortgeftuert word na ’t Koningrijk der heme-
len. Hy omhelft Chrifti Kruis, noch geen Cbri-

iten zijnde: opdat het volk dat verre was , het

Zelve fpoor, waar langs hy Chriftus voetftappen

gevolgt had , door den geloove zoude volgen.

Wy behoeven ons ook niet te fchamen Chrifti

Kruis te dragen met een vrywillige gehoor-

zaamheit. Laat ons met den Cyreneer naar

’t fchavot toegaan
, op dat wy van de plaatze der

eeuwiger bederffenifle mogen afgaan,men moet
met Chriftus lijden, wil men met hem regeeren.

Die is Chriftus niet waardig, die zijn kruis niet

op zig neemt en Jezus volgt.Terwijl hy ’t Kruis
draagt en torft , verbied hy de Dochters van Jeru-

zalem te weenen , ook ons, om welker willen hy
’t kruis draagt. Nademaal dit alles is gefchied in

den groenen houte, laat ons niet wanhopen , als

’t zelve den dorren houte óverkomt. Wanneer
’t Chriftus Ledematen qualijk gaat, laat ons dan

den zwakken onze fchouders leenen, want wy
ook zoo doende , dep dragende Chriftus in zijn

ledenen helpen.

Onze Zaligmaker, die door zijn kracht de do»

den opwekken zal , is gekomen op den berg van Cal-

varien
, een af-zienlijke plaatze, door de beenders

en doods-hoofden die daar lagen. Hyword ge-

hruïfi

,

’t welk de wreetfte en fchandelijkfte ma»

niere van doden in dien tijt was.Hy wort gehan-

gen tufichen twee moordenaars
,
op dat hy zou-

de fchijnen eenmifdaad begaan te hebben met

haar , die eenderlei ftraffe leed nevens haar. Hy
hangt tufichen twee fchelmen en boosdoenders,

en nochtans word hy van hun zonden niet be»

fmet j
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fmetj op dat dc fchrift vervult werdej fn hy werd,

met den tnretbtvaardigen gerekynt. Hy hangt in

’t midden, als een hooft der quaat-doenders , op
dat de Vorft der rechtveerdigheit en heiligheit,

tuflchen zijne tegenftrijdige panyen te meer
zoude uitfteken en uitmunten.Hy word aan een

yerheven hout gehangen , voorden welkende
gantfche werelt buigen moet,den welken d’En-

gelen vrezen, en daar de Duivels alleen voor

fchrikken en tzidderen. Hydie hemelenaarde
zal verzoenen ,

hangt tuflchen hemel en aarde

s

hy die de liefde zelfs, ja de trooft en heil der we-
relt is , hangt als in een fchouburg , en het mid-

del-punt der werelt. Hy hangt als een verheven

baak, van waar hy onze ellende, door zo wreden
rantzoen en borgtocht geloft , aanfchout. Ten
weder zijden van hem ter regter en flinker hand
hangt een moordenaar, gelijk hy in ’t oordeel

verfchijnen zal als een Regter van de rechtveer-

dige t’zijner rechterhand, en van de onrecht-

vaardigen ter flinker hand. Hy hangt tuflchen

:enen boetvaardigen en onboetvaardigen , tuf-

fchen een die zich over zijn zonde beklaagt , en
:enen die met hem fpot, op dat hy daardoor
loude tonen niet aller menfchen, maar der boet-

/aardigen Heilant te wezen $ hy hangt tuflchen
;en voorbeeld der genade en van halfterrigheid,

:uflchen eenen die verkoren is door Gods gena-
le, en eenen die verlaten is, door zijn eigen
chultj hy maakt den eenen moordenaar een
Surger van het Paradijs , terwijl d’ander zich
'elf tot een burger der hellen maakt > hy hangt
laakt , op dat hy onze naaktheit met het heil-

zaam
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mm kleet zijner verdienden bedekken zoude

j

hy hangt naakt,op dat hy in fodaniger wijfé fou*

de ingaan in
7
t Paradijs, gelijk Adam voor den

val hadde geleeft in het Paradijs* hy hangt als de

aller-armde ,
die nu ter werelt niets overig had-

dé
,
ja niet een Ideetje zijn moeder tot een erffe-

nilfe konde laten j hy hangt als de aller-ellendig-

fte in d’aldergrootfte pijnen , rekkingen van ze-

nuwen , die uitgefpanoen zijn als trommels, ver-

wont aan handen en voeten, daar het gantfche

lichaam met fijn gewigte neder waarts hangt

aan het aanfigt,nu ftijfzijnde bedorven,en d'oo-

gen noch al in ’t derven gewent hebende naar

den zondaar, en den zelven genadiglijk aanzien-

de. Dog hy word niet gekruid zonder tijtel van

zijn perzoon en misdaad.Deze woorden worden
aan den krui ge gehecht

:
Jez,tuvan Naz.arethKo*

' tiing der Joden. ’t Eerde woort beteekent Hei-

lant* het tweede wijdde plaats zijner opvoet-

dinge aan > het derde zyn Koninglijk ampt * het

vierde , dat hy een Koning is derJoden, die hem
verwerpen. De tytel geeft met yder woord re

kennen zyne onnozelheid en de dyf-zinnigheid

der loden * hy was Jez,us , dat is Heiland en be-

hoeder •, hy was een Naz.arener,dat is,geheiligt en

afgezondert ; hy was Koning, en dat buiten nadeel

van Herodes, in het geedelijke, hyisder Joden

Koning , dat is der génen , die met hunnen name

zelfs hun fchelmduk bekennen: want het woort

Jode,betekent een belyder.Dit triumph en zege-

beeld zyns lydens heeft de Heere verkregen, dat

hy , zijnde Koning der Koningen, voor zodanig

verklaart is geweed door ’t bevel van de onvoor-

zich-
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zichtige Pilatus , tegens dank en wille der Prie-

fteren en Schriftgeleerden. Dit lazen de He-
breen,de Grieken,de Romeinen ; de loden,dien

de Hebreefche taai eigen was j de Grieken
, die

om hunnen handel met den Hebreeuwen daar in

grooten getale waren;de Latynen,om dat zy fob

daten onder Pilatus waren. d’Inwoonders wi-
llen wie den gekruiften was , den vreemdeling

was ’t ook niet onbekent : want yder een was’er

aan gelegen om zulkx te weten , om dat het ten

beften van allen gedyde , dat Iezus leed , en ge-
dood wierde.Terwijl Iezus noch leeft,vallen zy~

ne kleederen den foldaten te buitjdeze om datze

genaait waren, worden in vieren gedeelt, op dat

elk zoldaat zijn gedeelte daarvan hebben zoude;

maar de rok zyn onderfte kleet, en naaft aan zyn
gezegent Lichaam , om dat het geen naat had

,

en aan ftukken gefneden zynde, nergens toe die-

nen kon, is dien in ’t geheel te beurt gevallen,
dien ’tlotgunftig was, om dat vervult zoude
worden het geen doorDavid voorzeit was: Zy
hebben onder haar mijn kleederen gedeelt , en over mij-

nen Rochet lot geworpen.

Dit kleet zonder naat, is de Gemeente lezu
Chrifti.Wy hangen in den gekruiften als vele le-

den aan malkander, die wy door onze onwetent-
heit, hertnekkigheit, eerzucht, ofyver , die niet

naar kennifle is,ellendig van een rytcn.Wiezalze
weêr helen en laftthen ? Slaat gy ö Heere lezu
van uit den Hemel uw’ barmhertig ooge op dit

uw’ kleed neder,dat in zo veel ftukken en ftollen

gefcheurt is.De Priefters zelfs,de Schrift-geleer»

den,jae de Leeraars van uwe Gemeente trekken
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alle aan een ent, en feheuren ’t aan flarden. Och,
wat dulheid komt ons over : de wreede foldaten

hebben uw kleed verfchoont , en niet onternt

}

maar de Hoofden enVoorftanders van uw’ Ker-
ke , die bewaarders zyn van uw heilige Tempel,
cn fparen ’t niet. Lafcht Heer en voegt weer aan
een , en heelt , ó Heer lezu , uw’ van malkander
gefcheurde leden , op dat wy alle een lichaam
woi*den, een geelt, een heer, een geloof

, een
doop, een God en een Vader hebben, die over
ons

, door allen , in allen zy.

Men langde hem naar’tgalgenvelt gaande,
daar hy gekruilt zoude worden, edikjnetgalie ver-

mengt, om te drinken* maar hy woude het niet

proeven , om dat hy dorfte naar den drank der
bekeringe vanzyne vyanden,diezy hem niet en
gunden , om dat zy in hem niet wilden geloven.

En daar men plag hun,die llerven zullen,wyn te

fchenken , bood men hem wyn met myrrhe ver-

mengtrmaar hy weigerdeze te drinken*want hy
had geen behagen in de bitterheit, en als met
myrrh vermengde wreetheid,die zy hem fchon-

ken. Hyhadde te voren met zyne jongeren ge-
dronken,zeggende* dat bj van de vrucht des wtjnfloks

niet en z.oude drinken , voor dat hy die nieuwe dronk, in

’t Koningrijke Gods. Als hy aan ’t kruis hing, werd
hem wederom Edikgebodcn. Dat. proefde hy , op
dat vervult zoude worden ’t geen gefchreven

Haat:men heeft mj met edikgedrcnkt.Ondertuüchen

bid hy noch voor die hem kruicen , Vader vergeeft

het hun
; want z.y weten niet wat z,y doen. Zo goeder-

tieren was hy , dat hy zich zelfs niet en wreekte,

maar bad voor de zaligfyeit der meafchen,zynde
hes
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het ware Paafchlam, dat zich voor hunne zalig-

heit op-offerde.De Zonne voelde toen dat d’on-

fchuldige leed, en kon zyn martelen met zyn da-

gelyks licht niet aanfchouwenrzy verberde haar

' aangezicht , om dat de Zonne der gerechtigheit

! in noot was j daar viel een duiilernifTe van dolin-

gen den Joden op het herte , dewijl de duifter-

niile op den middag d’aarde bedekte.

Hier op riep hy , als door plagen afgemartelc

en verwonnen,met luidei Hemmen uit: Mijn God,

mijn God, waarom hebtgy my verlaten l Daar was ee-

nige verlatinge,om datter geen vertoon was van
Goddelijke hulpc voor die tyd. Doch God had
hem niet verlaten,die hy van der dood wederom
opwekken zoude. Als hy God,als hy zynen God
roept,dan hoort gy de ftemme niet van eenen die

wanhoopt , maar die ons plaats bekleet. ’t Is de
ftemme van Adam en van ons allen,daar God om
der zonden wille , zyn aangezicht voor verbor-
gen had. Dit fprak hy op der aarden, dewijle hy
waarachtig God by den Vader en in den Vader
was. Hy vraagt

,
waarom en om wat reden hem

God heeft verlaten,om dat zyn gewiflè hem ge-
tuigde, dat hy onfchuldig was. Hy vraagt waar-’

ml Op dat hy ons de zonde als een oorzake voor
oogen zoude Hellen , en den raad Gods , als de
eerfte en voornaamHe oorzaak van zyn kruigin-
ge aanwijzen. Als nu alles volbracht was,en aan zyn
Dfferhande niets ter werelt en ontbrak, boog hy
iet hooft engafden Geeft,zeggende voor ’t left,Vader

n uwe handen bevele ikjnijnengeef.Hy gafz.e:want hy
lelde zyn ziele vrywillig voor zyne fchapen. Hy

want hy hadde al van outs in zyn voorbeelt
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David gezeit : Ziet bier ben ikjieer,om uwen wille té

doen. ’t Was een aangenaam flachtoffer, om dat

het was een vrywillige offer. Hangende aan zyn
kruis, endoodzynde, word zyn zydemeteen
langy deur-fteken, en daar liep bloed en water uit

,

zo

veel als genoegzaam was , om de zonden aller

menfehen af te waflehen. O ftroompjen van het

aller-dierbaarfle bloed
,
geneed my j want mijn

ziel is befmet met melaatsheid,die door u alleen

kan geheelt worden. O Riviertje, befproeit my

;

want ik verdroge gantfeh door ’t verlangen van

uw’ hulp. O Riviertje, reinigt my j want ik ben
van ’t hooft tot de voeten niet als een wonde, en

ftramen en etterbuilen. O Riviertje, verkoelt

my j want de vlammen der hellen hebben my
omsingelt. O Riviertje, verquiktmy; wantik
ben gebroken en afgement door quellingen,we-
gens mijne zonden. O Fonteine des levens, öee-

nige Fonteine,ó onuitfprekelyke fonteine,ö zui-

ver en onbevlekte fonteine,ó fonteine van Gods
onuitfprekelijke genade: Och gunt my,gunt my
eendronxkenvandat zaligmakende bloed, om
dat te mogen drinken meteen verflagen geeft,

en een oprecht gelove, nevens alle ware gelovi-

ge. Wat zeg ik? My dunkt dat ik een druppel

zie afdalen uit Chrifti zyde langs het kruis.

Loopt toe, mijn ziel, loopt toe, en drinkt het.

Hebtgy gedronken : Welaan, nuzytgy zalig

en in der eeuwigheid behouden.

Eindelijk op datter geen Majefteit en godde-

lijkheid aan dit zo droevig enyflelik treur-ge-

zicht en zoud ontbreken,zo heeft de aartbodem, die

hy metten Vader gemaakt had, gebeeft. De na'

ture
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turc tziddert en fchrikt om dat de God der natu-

ren ly t. De rotsen barften van malkander , dien hy
zelfs hun overgroote hardigheid gegeven had.

Het voorbangfel 'van dtn Tempel fcheurt , op dat het

voorheekm etter daad in het afgebeelde,dc Pro-

pheten in ’t iicht , en de Wet in ’t Euangelium
zoude veranderen. Het fcheürt , op dat niet al-

leen de Joden de deure der gedane en beloke

zoude open (taan, maar wy Heidenen ook een

toegang zouden hebben tot het Heilige der Hei-

ligen. De graven hebben hunne deuren geo-

pent, en daar quamen lijken en doden uit, op dat

hy daar mede zoude tonen , dat hy daarom ge-

korven was , om de doden op te wekken. Gnie
' God heeft dit * lieve Toehoordcrs , voor een ge-

woonte, dat hy door de zwakheitZynes Zoons
zyne kracht doet blijken, door een dwaze predi-

katie zyn wijshek belijden , endoor de fchande

des Kruiqes zijn e.ere verheerlijkt en grooter

maakt.Gy leeft veel van den Hechten,zachtzinni-

gen,armen, en verachten Jezu , maar gy leeft dit

ook,dat hy van de Wijzen aangebeden is, dat hy
met een woord de duivelen uitgedreven,ziekten

genezen, en ftormen, onweder geftilt heeft. Gy
leeft, datmen hem lagen geleit heeft, maargy
leeft daar byook, dat hy door het midden van
die hem lagen leiden is doorgegaan. Hy ge-
doogden dat men hem ving, maar met een wenk
korte hy de Hellebardiers en Krygs-knechten
ter aarde.Hy wort aan het kruis van vele befpotj

maar de Hooftman over hondert zeid^Waarlijkide-

we ipas ie Zone Gods. Hyfterft aan ’t Kruis. Ziet

kier d’onvermogentheid.; Maar hy verduiftérdc

D d dè
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de Zonne , en déê haar licht en glarSs verliezen ,

den vaften aartbodem fehudden en davren : hy
ipoude rotzen, opende graven,en wékte zelfdo-
den oprZiet hier zyn alrhögentheid.O diepe ryk-

dommen der wijsheid Gods. De onmetelijke

word gevangen, d’onbegrypelijke gebonden,de
gezegende gelaftert en vervloekt. Die God is

,

om dat hy eeuwig'is,fterft als mcnfch,om dat hy
fterflijk is. Die in de gedaante Godswas,’word in

de gedaante van een dienftknecht gekruid. De
gedaante Gods werd in den menfch niet gekent
noch gezien, en Gods gedaante word inden
dienftknecht niet gequetft. Daar hangt aan
’t kruis te gelijk de hoogheit van de menfchély-
ke nature,die der aan gehegt is,en de nedrigheit

van God, die daar onder fchuilt en verborgen is.

Te gelijk de hoogheit Gods,en de nedrigheit en
veragtinge der menfch-heit. De Ware nedrigheit

is in den onquetsbaren God,en de ware Godheit
in den quetsbaren menfche. Door een en ’t zelve

kruis geraakt men tot eerc, maar door verfmaat-
heid

}
gaat men tot de onverderffelijkheid , door

ftrafen lydenjen men klimt ten leven,maar door
de dood. Aan een en ’t zelfde kruis deed’ iet an-
ders Chriftus die leed,wat anders ’t onzinnig Iz-

raël.Een ander oogmerk en wit had de vergrim-
deJode,een ander de barmhartige God;die dood
zynen Zaligmaker

, deze vcrloft de gevangenen
van den duivel. In den gantfchen loop zyns ly-

denskant zich d’ongerechtighëid tegen de ge-
rechtigheid, blintheid , en duifternifle tegen
t licht

, logen tegen waarheit } maar de gerech-
tigheid behoud het velt

?
het iieht dringt deur.
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en de waarheid raakt boven en tiïumpheert.

Gy hebt gehoort , Chriftelijlte Toehoorders,

de Hiftorie van het Kruide Chrifti. Gy hebt ge-
hoort een gefchiedenifie,niet by gevalle ofdoor
menfehen beleit toegegaan. Ik heb u verhaalt

’t gene d’eeuwigheit voor zo veel ontallijke eeu-

wen verborgen had
, ’t geen voor Mozes , onder

Mozes,en naar Mozes in voor-beelden afgebeelt

is geweeft: t gene door ’t eendrachtig voorzeg-
gen der Propheten van Chrifu lijden en zyne
dood verkondigt, en van de godvruchtige out-

heid als door een nevel donkerlijk was gezien en
verftaan. Want dien Jeans van Naz.aretb , een man
van Gode onder den Joden betoont door krachten^wonder-

heden en tekenen , die God door hemgedaan heeft midden

onder bet volk > dien hebben de Joden , door den bepaalden

raad en voorkennijfe Godes overgegeven , door de handen

der onrechtvaardigen aan ’t kruis gehecht engedood.

Maar hoort den gekruiften zelfs een weinig
voor zyn dood : Vader,verheerlijk* mj bji u welven met
die heerlijkj)eid,die ikby « hadde,eer de werelt was. Met
wat heerlijkheidphet is de heerlykheit van Chri-
ftus die eerft leed,en daar na verrees. Ik Zal door-
wandelen de wonderbaarlyke ketting van alle

Gods raatflagen,en tonen, dat de lydende Chri-
ftus daar over al de voorft in is,en zyn deel heeft.

De Bron en ’t begin van onze zaligheit fpruit

uit de eeuwige en genadige verkiezinge Gods.
Maar God heeft ons verkoren, eer de grondflag
van de Werelt gelei t was, in Chrifto. Maar in

hoedanigen Chrifto ? die Iyden zoude : want de
Vader kan den zondaar op het hoogfte niet lief

hebben, tfntyhy verzoent was. En daar is geen

Dd j vèf-
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verzoeninge zonder het bloed eens middelaars.

God heefc befloten zyn uitverkoren te röèpen.

Waar toe ? Tot het gelove. En wat gelove ? Dat
niet anders en zoekt te weten ah Chriftus, en diegekruiji.

God heeft befloten de geroepene door het

gelove te rechtvaardigen. Maar door wiens ver-

diende en om wiens wille ? om Chrifti, die voor
ons betaalt en voldaan heeft.God heeft befloten

de rechtvaardigen heilig te maken. Door wien ?

Door den H. Geeft.En wie moet die geven ? De
Zone die aan de rechterhand des Vaders zit. En
hoe kan hy fitten aan de rechterhand desVaders,
zo hy niet door lyden in het KöninkrykeGods
en ga? Jezus moeft lijden, en zo in zijn heerlijkheit

tng<an, God heeft befloten de geheiligde met
onfterffelykheit in den Hemel te befchenken.

Om wien? Om den gekruiften,die geworden is

de macht ter zaligheit allen die geloven. Deze
verborgentheden glinfterden in de voorbeelden

enfchaduwen. Hetferpent, dat het vrouwen-
zaat in de verflènen fteekt ,

en na de hielen bijt,

vertoont de gedaante van den duivel , dat oude
ferpent, datnahet leven ftaatVan dat beloofde

zaat,’t welk Chriftus is. En wie was die Melchi-
zedech,die Priefterdes Allerhoogften?ChriftuS#
zo Paulus getuigt en zeit tot den Hebreen. En
wat ampt,was ’t ampt van den Priefter ? Slacht-

offers te offeren
,
gelylc Chriftus lijdende zich

den Vader geoffert heeft. Wie isdielofeph, die

van zijn Broeders valfchelijk beticht en verkogt

is ? ’t ïs lezus , van de loden befchuldigt , en van

zijn eigen Dif^ipel verkocht. Wie is dat Paaf-

lam ? Chriftus is onze Paaffchen voor ons ge-

flacht.
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flacht. Dat Lam was zonder fmer,rimpel en ge-

brek. lezus was ook zonder fmet van zonde. Dat
Lam was uit de Kudde genomen. Iezus een

menfch uit de menfchen.DatLain moeit geflagt

zijn. Iezus is ook geflagt. Men moeit dat Lam
zonder zuurdeellem,met ongeheven brode eten.

Iezus het brood des levenszonder beveinftheit.

Dat Lam voede het lichaam.Iezus de ziele. Dat
Lam wort al (taande , en als van reizigers gege-

ten.En ons geloofen nuttigt lezusChriltus met,

noch wy en worden met hem niet gevoed
,
ten

zy wy vaardig ftaan en opgefchort om naar den

hemel te reizen. Men moeit de beenderen van

het Lam,dat een voorbeelt was,niet breken.Zo
zyn Chriitus benen ook niet gebroken. Welker
poften met het bloed van het Lam waren be-

fprengt , ontquamen dehanddesflaanderiEn-
gels.Zo ontkomen ook en raken vry van de eeu-

wige dood alle, die met het bloed vanChriftus

befprengt zijn. Alle de offerhanden van zo veel

beeften,offen en fchapen , zo veelderhande flag

van waftingen en zuiveringen , en waren ’t niet

alle af bepltzels , tekenen en beduitzels van d’af-

waftlnge der zonden, en van onze verloflïnge

door het bloet Chrifti? En wie is dat jonge Kalf,

dat buiten het leger gdlacht werde ? Iezus bui-

ten Ieruzalem gedood en gefïacht.Nu de meta-
le flang in de woeftijne opgerecht , was die niet

de fchaduwe van Chriftus aan het kruigever-

hoogt?Ionas,die drie dagen lang in den buik des

walvifchs verborgen was,beelde uit den perfoon
van Chriftus,die fterf,en drie dagen inden grave
lag. Dat getuigen alle de Propheten met hunne

D d 5
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waarzeggingen en (temmen van Gode aange-

blazen. Och ofgy loden dit hoorden, die een

Meffias en Zaligmaker verwacht , die met wa-

gens, paarden, Olyphanten,gewapende Krijgs-

heiren te vier en te zwaai t met branden en

moorden verfchrikkelyk zal zyn, en het rijk van

Syrien met gewelt zal innemen U is belooft een

Meffias cüe lijden en (terven zou. De woorden
des Propheets daar hy van den Meffias lpreekr,

zijn deze : hj en zal niet roepen, nochte zijn ftemmê
^ul buiten gehoon werden, hei verfchudde riet en zal hy

met b eken, nochte het rokende vlas uitbluffen, Dusda-
nig is ook geweeft den lijdenden Iezusjvoor den
rechter (taande,en heeft hy noch geroepen,nog

gefproken; den moordenaar, als ’t ried door zo

veel fcHelmftukken gebroken , heeft hy aan het

kruis behouden; en gebeden voor de loden,die

door den rook vanhaat en nijt byna in branc

ftonden.De zelvige zeit van de Meffias aldus : de

Geeft desUeeren kome op tny,op dat ik. uitbreide het jaar,

dat ons met denlleere verzoent heeft,en den uiterften dag

»nfesGods-,op dat ik den verdrukten vertrooftinge bereide

,

haargevende een kroone in plaats van ajfche , de olie van

vreugde voor droefheit,een dekmantel van eere voor den

geeft van bedruktheit. d’Eere, zijnde werken van

den lijdende lezus : hy is zachtmoedig geweeft,

want hy en heeft hem niet gewroken ; hy heeft

de dochters van Jeruzalem vertroolt, toen hy na

zijn dood gingjhy heeft zijn moeder een kroone

gefchonken voor affiche, als hy voor zijn dood
haar de zorge overgaf van zijne difgipeien. Hy
heeft aanPetrus een olie gegeven van blijtfehap,

®m daar mede zijn droel heit te laven
,
doen hy
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hem met barmhartige oogen aanzag.En wat wil

doch zeggen die koffelijke boekfteen.die de timmerlie-

den verworpen hebbenlHy is die Iezus,die de loden

gekruift hebben. Tot den flervenden Heli

Jbreekt God: iffzal tny opwekken eengetrouwen Prie*

fter,die na mijn hart en zin doen sul.'W ie is datPIezus

den Priefter , in dewelke God zyn welbehagen

gehad heeft.Maar hoedanig is doch de offerhan-

degeweefb van dezen PriefterPhy fpreekt elders:

offert de offerhantle van rechrveerdigheit •, maar welke
is deze? het lichaam Chrifti,waar door Gods ge-

rechtigheit voldaan is. De Propheet fielt den

Meffias voor als gegeeflelt , veracht
,
geflagen,

zonder eenig weer te bien,als hy zeit: Hy en beeft

geen ge
ftalte noch fchoonheit : Wy zagen hem , doch daer

en was niet in zijn geftaltenïffe, dat ons bchaegde.Hy was

de alderverachtfte en onweertfte , vol [inerte , en kranig

heit : Hvwas ^0 verachtet , datmên het aangezicht voor

hem verbergde : Daarom en hebben wy hem niet geachtet.

Voorwaar hy droeg onze kyankheit , en lade op hem on^e

fmerten: Wy dan noch hielden hem veer dien, diegeplaegt,

en van Godt geftagen engemartelt ware, Dochhy is om
onzer zonde wille verwondet , en om onzer misdaat te

morzel geftagen : deftraffe leit op hem , op dat wy vrede-

hadden , en door fijne wonden zijn wygeheelt. Wy is ter

offer geleit met zijn eygen wille , en hy en heeft zijn mont

stiet geopent: en als een Lam dat terflagthankgeleit wert,

en als een Schaap
,
dat flom wort voor zijnenfcheerder,e»

f

zijn mont niet open en doet. Met dezen komen ooit.

over een de woorden van David : Maar ikgelijh als

doofzijnde en hoorde niet , en was gelijk eenftonme die

zijn mont niet op en doet. En ikben als doofgeworden, en

m mijn mont en is geen beriffinge gevonden : alfo ik op u,

D d 4 oHee-
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è Heere,vertrouwt hebbe. Elders ook: Maar ik ben een

j

Worm, engeen menfih, een fpot en verwerpzel des voicx.

En zijn dit de woorden zelfs niet van Pilatus : 1

Ziet den menfche, Ik wende my wederom tot de

woorden des Zoons Amos : Ikjn ben met ongehoor.

zaam , ende en ga met te rugge, lieerde wijn luhacm

tot dengenen , die my (loegen ten mijne wangen , dien-, die

my tergden: mijn aangezicht en verborg teniet voor die

genen , die my befpotteden , en befpogen. Laat ons nu
hooren den kermenden Ieremias : Den adem onzes

wonds is Chriftus de Heere , hy isgevangen om onze ‘jen-

den, tot den welke wygezeit hobbew.Wy zullen onder uwe

fchaduwe leven onder de Heidenen. Hyzal zijn tvange

toekeeren den gene , die hem dreigt te jlaan , en hyzal

verzaat werden door befpottingen. Van zyn geeflelen

fpreektde Koninklyke Propheet aldus : Op mijn

rugge hebben de zondarengebout , en hare boosheden uit-

gefpreit . Van deofferhande , dood, kruis, en den
handel der Pharizeen zeit Jeremias : Maargy , 6

Heer, hebt my al haar doen voor oogen gejlelt , en te ken-

tiengegeven : doch ik. als een onnozel lam dat ter offer

geleit wen , en hebbe haar niet gekent , om dat zy tigens

my kehnelijkjaatjlaagden,zeggi nde:Laat ons houd onder

zijn brood mengen , en hem uit het midden der volkeren

weg rukken, op dat zijn naam niet meer verbreit werde.

Van de armoede des Koninx Meffiac heeft M i-

eheas voorzeit : Ziet uwen Koning,en heiland ‘fal tot u

komen

,

^clfsarm en behoeftig zijnde
,
zittende op een E-

zel, en een Veulen van een £&É’h»»e.Dusdanig is ook

Jezus binnen Jeruzalem gekomen.Een kint zyn-

de, is. hy gedwongen gewed! na Egyptente

vluchten, het welk een voorbode is geweeft van

%yn lyden:Maar dat was al lange te voren gezien

van
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vanOzeas: Uit Egyptenhebbe ik^nüjnen Zonegeroe-

pen. Doen hy gevangen wiert, washy verlaten

van zyne dil^ipelenj doch dit en heeft Sacharias

niet verzwegen: tk^zal den herder ter neder/laan,en de

febapen gullen van baar kudde verfacit werden-, nochte

den Propheet David : Gy hebt mijne bekenden ver-

fheten , zy hebben my baar ^eIvcn voorgeflelt als een v.er-

vloektnge. Hier mede te kennen willende geven
Peti urn ,

die hem vervloekte en verloochende.

Hy is verraden van zyn metgezel en difcipel , na

h zeggen des H.Propheets m zyn Pfalmenr^rrr
dat my vyant mijn gelaflert hadde , tk zoude het metge»

dult verdragen hebben5 en maart,dat iemant my baiede,

en nochtans groote dingen van my gez.cn hadde
, ik.'foude

my moge lij k^vpo.r hem verborgen hebben: maar gy^o nn-
drachtg nunfch , (dit is dien Iuda$) zij : mgn lensman

en goe bekende, Hy noemt hem zynleitsman, om
dat hy van de huishoudinge het bewint hadde ;

maar noch klaarder: Want den menfch mijnes vredes ,

ep den melken ikyertrout hebbe.die mijn brood met my at,

die heeft my gezocht (fit te roeyen ; en elders weer :

Mijn vrienden en bloedverwanten zyn tegens my opgem

fiaan en die nevens my waren , zijn veer van my ge(laan,

en die naar mijn leven (tonden, deden mygeweld aan ; en

ineen ander Pfalm ,
zijn woorden waren zachter als

olie , en nochtans als febetpe pijlen-, kon hem Iudas

zoeter en zachter bejegenen, alshyzeide: zijt

gegroet Meefier ? Hy bedong dertig zilverlingen,

voor dewelke men een Akker kofte tot begr.aef-

feniffe der armen. Maar beide dit zelvigewert
geleert inde voorzegginge van Sacharias: En

zy hebben dertig zilverlingen ontfangen tot een prijs van

dengenen, diezy verlycbthcblen uit de kjndeten Ifraels,

D d j en.
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enfy hebben die befteet aan een, Fotbafkers Akker. Te-
gen den Heere Iezus hebben t'zamen geïpannen
zo deOver-priefters als de Schriftgeleerden en
de voornaam ften des volks: doch tegens alle de-
ze dingen heeft al lang tevoren heftig ingeva-
ren den Koninglijken Propheet : Waerom woeden
de Heidenen , en nemen de volkeren ydele dingen voor ?

De Koningen inden lande richten hen op , en de Vorflen

yaadjlagen met mdlkandeien tegen den Heere enfijnge-

zalfden. De woedende Heidenen zyn de Room-
fche Soldaten* door de Vorften die tegen haren
Gezalfden opgeftaan zyn,werden uitgebeeld de
overften des volex en de over-priefters. De Ko-
rtingen die haar opgericht hebben, zyn geweeft,
den Koning Herodes , en Pilatus den Overften
derjoden. 3y hebben Jefum gebonden j maar
hoort eens

, hoe fcherp Efaias hierom de fijnen

bejegend:#^ de zielen dergeneratie quade raadjlagen

tegen haar eigefelven voorgenomen hebben.jeggendc:laat

tns den recbtveerdigen in bandenflaan, want hy is ons on-

nut. Hy is voor de rechtbank geleit als een mif-

dadige* maar dit word mede al te kennen gege-
ven van Ezaïas : de Heere zal voer hetgerichte komen

niet de Ouderlingen des volex , en baar Overjlen. Deze
haar aanflagen,fcheltwoorden,en verfcheide zit-

dagen tegens hem ingefteld, werden ernftig be-

weend van Jeremias : Gy hebt gezien , Heere , haren

toorn tegens my
:
gehoon hare fcheltwoorden en booze

raadflagen:ja ik hebbe ^elfsgezien de lippen dergener die

tegen my opflondenfiaredaoelijkfe gedachten,zit-dagen,

enopftant tegen my. Hy heeft alsvermaledydom
onzer wille aen’t kruis gehangen*doch dit is van

Mozcs voerzeit : Vermaledyd is hy die aen ’t hout des
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kruis hangt. Zy hebben zien hangen aen ’t kruis

den genen,die haar allen het leven gaf,en fy heb-

ben in hem niet geloofd. Maar du is al mede
voorzien van Mozes : Engy %uit u leven zien bangen

voor u oogen-, nacht en dag ziiltgy bevreefi zijn,en in u ei-

gen levengeen gelooffeilen Men heeft hem zien han-

gen tuflehen twe misdadigen, doch niet gelooft

de woorden van Ezaias , zeggende : Hy is onder de

mifdadigen gerekgnt-, aen ’t kruis hangende befpot

,

en men geloofde in hem niet.AÜe die my zagenfieb-

ben my uugelacht^zy hebben met hare lippengefproken,en

het hoofd gefcbat. Het aerdrijk wierd met duifter-

nifl'e bedekt, als op den klaren middag
,
in lyden

was, die zelfs het licht'des werelds was. Dit zel-

vige is van Atnos voorzeid: De zon zal op denfrhoo-

nen middag, ondergaan , en ik^zal maken dat bet aardrijk

verduiflen wen in den dag des lichts. Ook van Zacha-
rias: in daar zal een dag komen op dewelke men geen

licht en zal zien
,
maar niet dan koude en vorft , en daar

zal ccnen dag den Heere bekent zijn. Deze is den dag
der kruiginge Ghrifti,bekent den Heere, en niet

den Joden. Men heeft hem aan ’t kruide edik

voor drank gegeven.Maar hoe klaar zeit dat Da-
vid : Zy hebben my gal tot fpijze , en edikje drinkenge-

langt. Hy is met nagels aan ’t kruis gehecht, zij-

ne handen en voeten van malkanderen gefchey-

dcn. Hier van luit de voorzegginge aldus : Mijne

handen en voeten zijn my doornagelt geworden , en mijne

beenderen getelt. De krygsknechten hebben zyne
kleederen gedeeld , en het lot over haar gewor-
pen : maar dit zijn de zelfde woorden Davids ge-
weeft, doen hy nu zyn geeft zoude geven, zeide

hy : Vader in uwe banden bevele tinmijnengeef. Dit
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word van David voorzeid : Hy heeft op God betrout

,

du zal hem helpen,hy begeeit hem.Hy heeft gebeden
voor die gene,die hcm zelfom ’t leven gebracht

hebben ; doch dit zelfde had David te vooren als

een voorbeeld gedaan : In plaatfe van sny befte heb-

ben, deden zymy wigelijk , dochikjbadt voor haar. Be-

graven zijnde, is fijn graf metcenSark bedekt
geworden : dit en word mede niet verzwegen

van de Propheten : Mijn leven is meen kuil nederge-

zonken , en (y hebben een (teen op mygeleit, Een ander :

Gy en fult mijn ziel in der lu-Ue met laten
,
nochte lijden

dat urne geheiligde verderffenijje zien Zal. Tegens den

avond wierd hy in’t grafgeleit, en hy ruitede al-

daar zekeren tyd : Dit is mede niet vergeten van

den Propheet : De rechtveerdtge is het gezichte des on-

lechtveerdigbeids onttrokken. en zijn rufiplaatze zal me-

zen in de vrede. Gedurende zyn lyden, verwan hy,

door zyne onnozelheid, de ergliftigheid des dui-

vels en des weerelds , de wreetheid quam hy te

boven door zachtmoedigheid, door nedrigheid

dewereldfche glorie, met vriendelykheid den

hoogmoed,en door zyne fwakheid de macht zy-

ner vianden. Habacuc zwijgt dit mede niet : Zijn

glants zal mei anders ^ijn als een licht: twee hoornen zal

by in zijn handen hebben , verborgen zijn fijn krachten.

ï)e dood zal voor zijn aanzicht heen zweven ;
de duivel

voor hem te voet vallen. Welke doch zyn die hoor-

nen in zyne handen ? het zyn de uitftekende en-

den des kruis,door de welken hy de Vorll dezes

werelds onderdrukt heeft.W aar is doch die ver-

borgene fterkte ? aan het kruis, alwaar gefchuilt

heeft zyn Goddelyke almachtigheid.Komt hier

daa IzraëJ, en ziet uwen Meffias , in den welken
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alle fchaduwen en voorbedden

,
ja de diepe en

duiftere wolken van voor-zeggingen zich geo-

penbaard hebben. Vergeeft het my, is ’t dat ik

met den Meflias Zegge : Gy hebt ooren om te hoorett,

tngy en hoort hietïoogen om te zien
,
engy en pet niet

:

een herte om te verftaan ,
engy en verflaat niet.

Maar ik zal Izraël voor dees tijd laten varen»

op wiens oogen noch op dezen huidigen dag het

dekzel Mozis ligt ; en rriy wederom tot my en u
wenden,Chriftelijke Toehoorders.Ik arme zon-

daar, ziende aan ’t kruis voor my hangende en
ftaande mynen Zaligmaker,en wete niet waar ik

my in dezen ftant keeren ofwenden zal.Zje ik de
wet aan

, die verfchrikt my , en roept dat ik ver-

vloekt ben, om dat ik niet gebleven ben in alle

het gene in ’t Boek des Wets my bevolen was.
De zonde vervaart my, om dat qk dood haar be-
loninge is. De dood vervaart my,om datze my in

de eeuwige verderffenifle floot. Mijn gewifle
verfchrikt my,om datze my zelfs van zo veel zon-
den overtuigt. De duivel vervaart my,onder den
welken ik gevangen lag.Waar zal ik my,och ar-

men ! heen wenden? wat hoop,wat trooft fchiet-

’er voormy ellendige over? Waar keer ik my
miftrooftige, en van alle verlaten ? want ik vinde
geen toevlucht , noch in hemel, noch op aarde.
Ga ik by God denVader,dezen heb ik door myn
mifdaden vertoornt. Ga ik totzynen heiligen
Geeft , dezen verhoort den zondaar niet , ten zy
hy verzoent zy met den Vader. Zal ik de Enge-
len aanroepen om genade, deze en weten van
geen dood noch fterven: daar ik nogtans fterven
moet, alzo ik gefondigt hebbe. Zal ik de heme-

len;
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lenofalle andere fchepfelen om hulp en barrn-
hertigheid bidden, daar ik och arm menfche ge-
fondigt hebbe ! Ik zal als een menfch moeten
boeten, ’t gene ik als een menfch mifdaan hebbe.
Wy zyn verloren, wy zyn verloren. Het is ge-
daan met ons. Bergen bedekt ons , heuvelen valt op ons

,

op dat wy bevryd zyn voor het aangezichte van
dien vertoornden en rechtveerdigen God. De
banden des doods hebben my omringt, en ik

wandele rontsom in har e fchaduwermyngewif-

fe van begin quelt my geftadig. Myn God, myri

God , waarom hebt gy ons verlaten ? Vraag ik

waarom? Ik zelfs ben de oorzake mijns verderfs,

het is myn fchuld , by my is de ovcrtredinge.

Waarom is myn ziel dus bedroeft totter dood
toeMk zie het kruis Chriiti voormy {taan.Ik ben

behouden.Tot u,ó Jezu! die daar hangt,neem ik

mijn toevlucht : tot aals mijnen eenigen borcht

wende ik mijn aangezicht? ’t zy verre van my er-

gens vreugt en glorie in te fcheppen, als in u

kruis,door dewelke de werel: my,en ik haargekjwjl ben.

Hoe hangt , ó Jezu ! u het hooft,of het genegen

waar om my te kuflen. Hoe buigt gy u hals en

neigt die na my toe.Hoe ziet gy my met ftcrven-

de oogeri aan om my te helpen j hoe fteekt gy de

handen uit om my t’uwaarts te noden:hoe fbrekt

gy u armen van een,om my te omhelzemhoe ver-

giet gy u bloed om my te verloflenrhoe toont gy
u wonden,om my te genezen;hoe wringt gy nog

u vaft gefpykerde voeten , om my te komen hel-

pen , hoe hangt gy t’eenemaal tot mijn vcrtroo-

ilinge,verloflinge en behoudenifieju kruis is een

terzoeninge tufichen de goddelyke barmhertig-
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heid en de ftrenge rechtveerdigheid ; u Kruis
Helt denVader te vrede,en ftrekt een verzoenin-

•ge voor my,en des gantfehen werelts zonden u
kruis herftelt door een menfeh , ’t gene d’eerfte

menfehe omgeftoten hadde $ u kruis is een ver-,

toninge van genade, en van ftraffe : van vervloe-

kinge , en van zegen: van pyn en liefde: eer en
fchande : van leven en fterven. Voor dit zelvige

kruis zuchten de vromen,en verheugen haar : zy
worden ter neder geflagen , en ftaan wederoni
op: zien hare ellenden,doch vinden raat voor die

zelvige. Van dit zelvige kruis vlieten beide de
bitterheden onzer zonden , en met een de alder-

overvloedigfte en liefFelyklte Fonteinen der

Goddelijker liefde. Aan dit een en zelvige kruis

ftaan mijne overtredingen zo root als bloed en
koraal > en aan het zelvige worden zy wederom
witter gemaakt als fneeu.By dit kruis daal ik ne-

der after helle,als een zondaar* en by het zelvige

klimme ik weder ten hemel , vry zynde van de
zonde. Aan dit zelvige kruis hangen onze eigen

handfchriften,waar mede wy bekennen moeten.,

dat wy niet en hebben te betalen: Ja hier aan

hangen ook onze quyt-brieven, door dien den
gekruiften Jezus voor ons borg is geworden.
Maar my dunkt dat ik de godloosheid hoor loo-

chenen de waarheid van deze gefchiedenifle. O
ongelovige zielen ! twijfelt gy nog aan alle deze
dingen? dat Jezus geleden heeft en loochenen
zelfs de Joden niet

,
noch de Heidenen. Zy , om

datze bekennen hem gedoot te hebben,deze,om
datze hem aan ’t kruis hebben zien hangen.Daar
fcyn tot getuig alle de vier Euangeliften ,

die de

gant-
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gantfche gefchiedeniflb met alle haar omftari-

digheden, als uit eenen mond verhalen. Tegens
welke fchriften de joden , het welke te verwon-
deren is, noit hebben derven Ichryven 5 daar be-
nevens hebt gy die vermaarde getuigenifle vari

eenen Dionjyfius Areopagtta
, die wonende in Grie-

kenlant binnen Athenen,en aanziende de Eclips

in de Zonne op den dag van Chrifti lyden , we-
Zendegantfch buiten den loop der natuer,gezeit

heeft: ofde werelt zal vergaan, of de God van de werelt

is in lijden.Men heeft hier van ook de getuigenifle

van eenen Vblegon Trallianus , dienaar van de Kei-
zer Adrianus , die op den zelven tyd van Chrifti

Iferven , deze Eclips in de Zon heeft gemerkt,
als ook de aartbevinge.Ook Euzebius,de kêrkely-

ke H i ftor ie-fch rijver , verhaalt dit zelve uit de

fchriften en Ioftrnalen der Heidenen* en Luciantis

Priefter tot Antiochien zeide tot de Rechters :

Onderzoekt uweJournalen en tijd-regijlers
,

engy zult

bevinden , dat bet licht ten tijden van Pilatus midden óp

den dag beeft opgebouden,en dat de Zonne isgeweken als

Ckrifius leed. TertüHianus in zyn verantwoordingc

tegens de Heidenen , wij ft haar ook tot de zelve

boeken. Daar dan neffens de loden, die dit niet

ontkennen , zo vele getuigeniflen noch zyn der

Heidenen,zo en twyffelt niet,of het is een waar-

achtig engetrouw woord, aller aanneminge waardig, dat

Cbr'tjius gekomen is in deze werelt , om de ^ondaars za-

lig te maken.

Daarommé kómt herwaarts alle zondaars,

*t zy dat gy uit Agar de dienftinaagt, ofuit Zara

de vrye geboren zyt:Wat zullen wy onzen God
Vergelden voorzo grooteh weldaad, en voor

zul*
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zulken aanzienlijk en zeer wónderlyk exempel

van zyn goetheit en barmhertigheit t’ons waarts?

Den gekruiften Iezus begeert maar een zake

van ons. Wat is deze ? Dat wy niet meer en zon-

digen. Wanthy is geftorven voor de zonde, op
dat wy de zonde ook zouden fterven. Chriftus

heeft geleden voor ons, ons naarlatende een

exempel
,
dat wy de voetftappen zouden volgen

van hem
,
die geen zonde gedaan heeft.

Zo wy zondigen, zo willen wy lezüs al weer
gevangen en gebonden hebben. Zo wy zondi-

gen, zo kruiden wy hem weer op een nieuw,wy
geeflelen, befchimpen

,
befpouwen hem weder-

om.Zo dikmaals als wy ons met Zonden befmet-

ten,zo dikmaals nagelen wy zyne handen en voe-

ten aan het kruis. Elkemifdaat is een nagel en

eenfteek inzynzyde; elke overtredinge is een

doornc-angel,een wonde,in zyn heilig lichaam,

waar mede wy den Zone Gods quetzen. Zo me-
nigmaal als wy van zyn geboden wijken, zo me-
nige fweet en bloetdruppelen perflën wy hem

,

ónze borge,af.Hy fpot met zyn verloflër,die ver-

loft zynde , hem weder in de handen van zyn
vyant,de zonde, overgeeft. Te vei geefs worden
wy door Chrifti bloed gereinigt , zo wy als een

onreine zoch weder keeren tot onzen draf. Laat
ons treden uit den cirkel onzer zonden ,

devvyle

wy den gantfehen cirkel en otrimeloop van

Chrifti lyden en fmerten doorlopen. WatKo-
ning, wat Prins ifter , die derft een onnozelen
vangen

,
en binden

, als hy ziet op de banden vaii

den onnozelen Iezus? Wie ifter zo ftout diezy-
nen evennaaften zal derven befchimpen,en als in

•* ' E e
'

’tge-
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’t gezichte fpouwen* als hy zynoogen flaatop

het befchimpte aanzicht zyns Verloirers ? Durft

gy hovaardige het hooft in de locht fteken, en u
boven alle andere verheffen, daar gy de doorne-

kroon van uwen Heilant in ’t oog hebt ? Durft

gy tyrannen de lidmaten Chrifti en de getuigen
zyner Waarheit geeflelen en martelen daar gy
haar hooft Chritlüm hebt geflagen en gemar-
telr? Gy boosdoenders,verbleekt gy niet in uw’
boosheit^ alsgy aanfchouwt hoe Chriftus ver-

bleekt aan het kruis om uwer zonden wille? Gy
welluftige, dorft gy deydelheid der werelt met
goede oogen aanzien , als gy ziet dat de fchadu-

we des doods Chrifti oogen bevangt ? Durft gy
goddelozen uw’ooren leenen aan de befpotters

van Gods woort, als gy ziet de ooren Chrifti aan

het kruis bederven? Durft gy trotzaart uwe naa-

ften te rug bieden, als gy merkt dat Chriftus aan

het kruis zyn hooft neigt om u te kuflen. Durft

gy uw’ handen uitfteken, om te water en te land

te gaan moorden , als gy maar eens let op die ar-

men , die aan het hout üitgeftrekt zyn om u te

omhelzen ? Durft gy u handen uitftrekken, om
een ander zyn goet en have te nemen,als u te vo-

ren komt de door-nagelde handen van uwen
Heer ? Durft gy met valfche getuigenifle uwen
maften belwaren , daar gy weet dat Iezus voor

den Regter-ftoel gefwegen heeftPDurftgy gul-

zige op alle uwe lekkere beetjes denken , als gy
hoort dat Chriftus met gal gefpijft en met edik

gelaaft is , op dat gy de bitterheid van Gods to-

ren niet en zoud proeven ? Wat pocht en roemt

gy Zöldaat op uwe wonden? Dit zyn de wonden
dif
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die genezen en behoeden Iconnen. Hoe kunt gy
het fweert trekken tegens hem dieu nietmif-

daan heeft , door reukkeloosheid, als gy u kcerd

tot de fpics die Chrifti onfchuldige zyde heeft

doorfteken. Wat tneugt gy loopen met uwe
voeten om bloed te vergieten,Ziet op de voeten

Chrifti, die vaftgenagelt zyn , tot uwer Zalig-

heid. Durft gy bloed ftorten ? Chrifti bloed is

voor u gertort, op datgy geen bloed ftorten

ioud. Gy machtigen dezer weereld
,
alsgy naar

malkanders Kroonen en Scepters ftaat, laat dan
feens in u gedachten komen den Purperen man-
tel van uwen Heiland, en de rietftok, en fijn

doorne kroon. Laat de nederigheid Chrifti eens

ftralen onder den glans van uweMajefteit,Door-
luchtigheden^ Graaflijkheden, Baronfchappen

»

heerlijkheden
, en gy zult vjy meer luifters ont-

fangen, ja alsSonnen blinkken in het ryke der

Hemelen. Als gy uwe tytels , en afkomften, en
flacht regifter fchryft,laat dat dan onder in u ge-
dachten eens loopen, denaem-tytels dieop’c
Kruis gefchreven ftonden j de Naam van Jezus
vanNazareth, Koning derJoden , en gy zult

dan uwe pronktytels vry wat minder achten.

Komt, komt, gaat liever alle met my,en fpoe£

u naar het kruis toe. Laat ons elk hier op die

kruis neerleggen depakkeb en vallyfen van on-
ze zonden. Nageltfe aan het kruis,op dat fy mo-
gen fterven met den gekruiften Jezus. Alsgy dit

gedaan hebt, gaat dan met my voort naar het
kruis van den bekeerden Moordenaar, klimt ’er

op, en fchaamt u niet met hem uwe zonden, ten

minften in de leftc uyre des doods , font uyt te

Dd 2



436 Casper van B a er les
bekennen , op dat gy de genadige ftemme CKri-
Iti met den moordenaar mcugt hooren : Heden
zultgy met my in den Paradijz zijn. Noch kan ik u
niet laten gaan, Chriftenen. Komt van ’t Kruis
des Moordenaars weer tot Chrifli Kruis , klimt
’er op , en kuft uwen Verlofler die voor u over-
gelevertis in de dood. Raakt met ecrbiedingc
fijn Zaligmakende hoofd, raakt fijn heilzame en
genezende handen,raakt dien ftilzwygenden,en

vreed-lievenden mond , raakt die levendig- ma-
kende zyde,waar uit, voor u, dat onwaardeerly-
ke en koftelyke bloed vloeid. Raakt die alle

menfehen gedienftige voeten. Ja dat meer is

,

meet af de lengte, de hoogte, de breete, de dik-

te van fijn Kruis. De lengte, zeg ik» die zoo groot
is als de genade veer van de zonde fiaat. De
breedte

,

die zoo groot is, als de verdienden Chri-

lli verfchillen van onze fchulden. De diepte ,die

zo groot is, als daer is de oneindelykheid van de

liefde Chrifti tegens ons.De hoogte, die zo groot
is , als daar is de hoogte van Gods liefde, barm-
hertigheid,goedheit,gunft en goedertierenheit

tegen het menfchelykegdlagt.’tZyn geen Poë-
tiiche bravaden,die ik fpreek.Den Apollel Pau-
lus,die de welbekende is geweeft van alle de

Apoftelen,heeft my die woorden geleert,in dat

versken,’t welk ’t heiligde,goddelijkde, krach-

tigde en bewegelykde is van alle die inde Bybel
zyn,van voren tot achteren toe. Het vers is dit

tot den Ephefen aan het 3 Gap .verf. 14.01» de^er

oorsake wille
,
zoo buige ïkjnijne knien tot den Vader on-

zes Heeren Jefu Chrijli,van de welke de naem des vaders

gefpreten is inhemel , en ep aerde > dat hy ugeve naar de-
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rijkdommen zyner heerlijkheid , kracht , om verftetkt te

worden door fijnen heiligen Geeft in den innerlykjen

menfcb’.dat Chrijlus mach woonen door het geloove in uwe

herten
,
gewertelt en gekout in der liefde , op datgy meugt

begrypen met alle de heiligen , welke daar z.y de breedte ,

lengte , hoogte en diepte
,
en weten df liefde Chrifti , die

alle uitmuntende wetenjchap te boven gaat ,
op dat gy

vervuld meugt worden met alle volheid Gods.

Nu zal ik myn reden wenden tot die gene, die

haar zalen en kamcren en portalen en kabinetten

vergieren met fchilderyen van haar voorouders,

men wapenen,fpieflen, harnaflen, helmen,fchil-

den, vaandelen, fchepen. Komt en leert aan het

kruis Chrifti u huis met andere vergierzels op-

pronkken. Daar de conterfeitzels van u grootva-

ders hangen , hangt daar het conterfeitzel van

den ftervenden Jezus , niet aan de muur alleen ,

maar voornamelyk in u hert en gedachten.Daar

gy de Roomfche Keizers hangt , hangt daar lie-

ver Chriftum , biddende voor u in den hof, wee-
nende voor u , en bloedige druppelen zweeten-
de. Daar de wapenen van ugeflacht hangen,
hangt daar de wapenen en ken- teykenen van de

Chriftelyke Religie, den gevangen
,
gebonden,

befchuldigden
,
geflagen, befpotten en gekrui-

ften Jezum. Rnde dit metter herten en goddeiy-
ke aandacht overdenkende, zult gy walgen over

’c gepronk van u wapenen. Daar de Tapyten, en
goude Leeren blinken en flikkeren, daar uwe
purpere dekens en kleederen ten toon ftaan ,

denkt datdaarinplaatzeleyd het kleed Chrifti,

met fijn purper en rood fchaarlaken bloed be-
iprengt

, dat hy voor u vergoten heeft. Daar gy
Ecg aan
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aan de wand hangt degedichtzeleiven vergier-

zelen der Poëten , van Tantalus, van Prornethe.

iiSj van Iriort , van Sifyphus en van Titius lyden

,

dat maar fabulën zyn, hangt daar Chriftum,ban*
gende tuflchen de moordenaars. Daar gy de on-
kuifche Venus en haar weelderig kind aam
fchout,aanfchout daar de Marie en Magdaleenj
fchreiende aan de voeten van’t kruis. Siet en
fter-oogt hier op , niet in tafereelen alleen, dat is
,
tminfte, maar met Zielen gedachten: niet om
die uiterlyke berdeltens eenigegoddelyke eere

aan te doen, maarom u leven door aanzien van
Chrifti lyden enfterven te beteren.

Engy neerftige,zorgvuldige,nette en zinlykq

IiuismoederSjdie van u huizen by naar den hemel
inaakt,die van alles dubbel hebt in huis, niet tot

gebruik, maar om de pronk: die met u Veneet-
fche fpiegelen, gordijnen, behangzels, ledekan-

ten en bedden , de frayigheit van de natuer tart

cn tracht te beichamen,die met u oor-ringen en

§ieraden
, en baggen , en kettingen , en peerle-

inoeren
, en vergulde dopjes Cleopatra de loef

Zoekt afte Heken : ei lieve,koopt op mijn wooi t

anderen huisraat en frayigheit.De gedachtenifte

van Chrifti kruis, laat dat u voor een fpiegcl we-
zen,voor een fpiegel uwer zonden,voor een fpie-

gel daar gy u verdiende ftraffe zult in zien ,
voor

een fpiegel daar gy Gods genade en barmhertig-

heid in zult zien.Voor de peerlefnoeren en gou-
de dopjes op het hooft, zet daar de doornekroon
van u Zaligmaker in de plaats , en denkt dan of

die plaats mach wezen een plaats van hoveerdig-

kciten pracht, diegeweeft is een getuige van
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Chrifti pijn en fmerten voor u geleden. Tn plaats

van u goude en peerle Brazeletten om u handen,
hangt daar eens aan de banden en ketenen die de
gezegende handen van uwen VerlofTer hebben
gebonden. Beelt u eens ernftelick in, dat de na-

gelen van ’t kruis, de roeden, de hamers, die de

onnozelheitJezu hebben mishandelt , dat die de

kammetjes zyn en de goude naalden, waar mede

gy de onreinighesd en quellingen uwer ziele

moet weg nemen en reinigen. Alsgy uCaper-
tjens en Zanteetjes in de hand neemt, denkt dan
eens op de doeken , daar dat gemartelde en ge-
wonde lichaam uws doden Zaligmakers in ge-

wonden is geweeft. Voorwaar onze gedachten
zyn afbeeldingen der dingen diemen denkt. Als

deze dan heilig zyn , zo zyn onze gedachten ook
heilig. Als onze gedachten heilig zyn, zo en kan
't niet anders zyn, of zulke heilige gedachten
moeten een kracjitige beweginge geven, en als

voor een fpoor verflrekken tot heiligheid en
godzaligheit. ’t Isde ronde waarheit, dieiku
zegge : ons verftant wort al ’t gene het denkt 5

niet in der daat, maar in gelykenilTe der dingen

;

denkt het verftant op dit kruis , onze gedachten
worden een krui? : denkt het een nagel, onfe ge-

dachten worden een nagekdenkt het de wonden
Chrifti , en zyn bloed , onze gedachten worden
gelyk als wonden en bloed:denkt het dan eens te

zamen, dat wy verloft zyn van de zonde door dit

kruis, door deze wonden, door dit bloed aan
5
t kruis vergoten, ziet, zo word onze ziele in die

gedagten gereinigt van haar zonden. Als ons ge-

moeten verftant,en gedachten dan zodanig zyn,

E e 4 dat
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dat zy dit dikmaals denken , en met waren gelo-

ye overwegen , zo zeg ik onverzaagt uit, dat het
ónmogelijk is , dat wy konnen zondigen , want
dan zyn wy uit God geboren.

Jk nodige ook tot het aanfehouwen van het

kruis , alle zieke , kranke , fwakke en met pynen
bezochte menlcben, en die als Martelaars om de
getuigenifle der waarheit hebben geledenja ge-

dood zyn.Ziet aan ’c kruis hangen uwen Hogen-
prielter , die door tranen , bidden , fmeken , die

doorflagen, verfmaatheit , wonden, en pijnen

heeft gelcert
, medelijden te hebben met die ge-

ne die verzogt worden.Zucht gy lieden?hy heeft

al voor u gezucht, fchreitge? hy heeft ook ge-
fchreit. Zytgy tot der dood toe beangftet? zyn
Ziele is ook bedroeft geweeft totterdoot.Als gy
Stephanus, eerlfe martelaar Chrifti,met fteenen

ter aarden word gevelt, zptrooftumetallede

mizerien en ellenden, die als een fteen-bui op
Chnftum hebben aangedrongen,en hem omge-
bracht. Als gy,b Mattheus Apoftel,met nagelen

in de aarde wort gehecht,dan vertrooft gy u met
het overdenken van de nagelen,die uwen Heere,

diegy van den Tol eertyts gevolgtzyt, aan het

hout des kruizes hebben gehegt.Als gy,6 Euan-
gelift Marcus , met touwen herwaarts en der-

waarts gerukt en getrokken wort,zo trooftgy u
met het overdenken van de touwen en banden

die uwen Zaligmaker hebben getrokken en ge-

bonden. Wanneer gy Euangelift Lucas de

waarheit by u bcfchreven met u bloet verzegelt,

zo flaat gy u oogen op die groote getuige der

Goddelijker waarheit Jezuxn Chriftimh Eogy
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Johanne$,dic van Chrifto in ’t byzonder bemint

zyt gcweeft ,
wanneer gy in ’t land Pathmos in

ballingfchap wort verzonden , vmt uwen tiooft

in de ballingfchap Chrifti in Egypten.Wanneer

gy Petrus aan het kruis verkeert zy t gehangen, is

het u een trooft geweeft , met deze maniere van

fterven minder te zyn als uwen Heere.Wanneer

gy Paulus onder de Keizer Nero zyt onthooft,zo

hebtgy geoordeelt, datter genadiger met uis

gehandelt,als met Chrifto , die zo afgrijffclyken

en pynlijken dood heeft geleden. Wanneer gy
Polycarpus, wanneer gy Ignatius cjetyrannye

der Roomfcher Keizeren fmaakt , zó vint gy u-

wen trooft in Chrifto,die de tyrannye derjoden,

en harer C )verften heeft gefmaakt. Gy, wien de
oogen van de tirannen dezer werelt uitgegraven

zyn, troolt u met deftervende oogenJezu uws
Heilants. Gy, wien de handen en voeten afge-

houwen zyn,trooft u met de door-nagelde han-

den en voeten Jezu Chrifti.Gy,wien de tong uit

de mond gefneden is om Chriftum niet te bely-

den, trooft u met het ftil-fwygen Chrifti voor
Herodes. Gy die in vieren vlam verbrand zyt

,

brand anderwerf door den brand der liefde je-

gens den gekruiften. Gy die in wateren ver-

dronken en verfmoort zyt

,

trooft u met de tra-

nen en het bloedige fweetdat Chrifto uitgeperft

is , en gy zult daar door in der eeuwigheit leven.

Leert alle.Chrifti voetftappen naar volgen , die

door veel lydens is ingegaan in het Koningryke
Gods, naarlatende ons een exempel, dat wy ook
alzo door veel ellenden en miferien moeten in-

gaan in zyne heerlykheid.

Ee ƒ Komt
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Komt nu,voor’t lefte,hier tot Het kruis,gy al-

le , diedoorbedriegelykekoopmanfchappenen
handelingen

,
gelyk als met dertig zilvere pen-

ningen uwen Heere verkoopt.Gelooft nimmer-
meer, dat deze dertig zilvere penningen uit de

weereldzyn. Och neen. Zy klinken noch al in

tl kantoren
, en geltluften , en niet alleen in de

kantoren der Koopluidensmaar van ider een van

ons. Wyalle in’t gemeen enbyzonder, nie-

mand uitgenomen, handelen noch dagelyks met
deze vervloekte dertig penningen. Wilt gy we-
ten hoe zy heeten, en hoe zy genoemt zyn? Ik zal

’t u zeggen,op dat gy niet en meent,dat ik u wat
wys make , ofin de hand Heek. De eerfte pen-
ning heet Godloosheid

, wanneer wy in onzen han-

del God niet en vreezen, en weinig achten ofwy
de menfehen bedriegen. De tweede penning

heet Scboon-praat
,
waar mede wy onze evennaa-

flen fchoone woordekens geven
,
gelyk Iudas

dede , op dat wy hem te veiliger zouden verra-

den. De derde penning heet Leugen, wanneer wy
onze koopmanfehap en waren boven haar deugt
pryzen,om die te beter te venten : dit pennings-

ken is dapper gangbaar in meeft alle de winkels,

De vierde is Argliftigheid ; wanneermen de koop-

manfehap en a&ien metquade praétyken doet

opftygen en afftygen. De vyfde is Bedreg,ah men
de fouten van de waren verzwygt. De zefte heet

Zoetheit,wanneer wy onze gelukzaligheit in deze

werelt Hellen in vergankelyke rykdommen. De
zevende heet Hovaardigheit,wanneerwy ons meer

meinen te zyn, als wy wat meer fikels en pennin-

gen in de kas hebben , als andere. Qe achtfte is

Nj-
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Vydtgbeïd,wanneer het ons wee doct,als wy zien,

dat een ander meer zilver ofgoude penningen
heeft, als wy. De negende is Boosheid en quaad-

willigheid , wanneer wy de koopmanfchappen en
waren van onze naburen laken en inftaliig ma-
ken, daar wy nochtans beter weten. De thiende

is Vermetelheid
f wanneer wy noch naar duivel

noch naar hel en vragen , om geld te winnen

,

wanneer wy geen periculen en ontzien , noch
weêr , noch wind , noch tempeeften

, noch roo-

vers , noch ysbergen , noch beeren
,
ja zelfs niet

1 de poorten der hellen , om zoo te fpreken, alflér

maar fikkels en zilvere penningen te vinden zyn.

De elfde penning is Onkuisheid,wanneermen geen
fikkelen en fpaart om zynluft enplaizieraan te

doen. De twaalfde is Dror.kenfcbap> dewelke me-
nigte van fikkels door het nat- gierige keel-gat

jaagt
, en van den redelyken menfeh een fponfie

maakt. De derthiende is Gulzigheid , dewelke de
fikkels en zilvere penningen aan lekkere beet-

jensen koftelyke fausjens befteet. De veerthien-

de is Ontrouw , als wy met onze goede vrienden

omgaan , eten , drinken , en ondcrtuiïchen met
Judas occafie foekenom hen in zwarigheid en
ongelegentheid te brengen. De vyftniende is

Jyrannie , wanneer wy Chriftus , dat is fijne Lee-
raars en geloovige vangenen fpannen, en in de
handen van den wereldfchen Rechter overge-
ven. De zefthiendeis Simonie oiBeiltgkoop , wan-
neer wy degeeftelyke dienften enampten om
fikkels koopen en verkoopen,gelyk Caiphas de-
de. De zeventhiende is Scheurlufl , wanneermen
in de kerke Gods , die maar een is ,

fcheuringen

aan-
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aanrecht, daar nochtans inChrifti onderkleet

geen naat noch verdeeltheid was. De achtiende

ïsLafteringe,als wy een ander ketteryen en valfche

leere aanwryven ,
daar hy gantfch vry en vreemt

van is. De negenthiende is Staat- en Regeer-luft ,

wanneermen de fikk els met duizenden uitgeeft,

om landen en fteden te verwoeften , met onno-

dige oorlogen , weduwen en wezen maakt zon-

der ophouden , na geen vrede luikeren wil , en

geheel Europen tot een moort-kuil van men-
fchen maakt, alleen om wyders te heerfchen. Dc
twintigfte is Hartneckjgheid , dewelke valt blyft

hangen aan hare dwalingen , om datze profyte-

lykzyn, enbequaam om fikkels te vergaderen,

pe een-en- twintigfte heet Omvetenheid
,
dewelke

den Heere der heerlykheid kruik , de waarheid

vervolgt, om datze niet en weet, wat fydoet.

De twee-en- twintigfte is Overdaat , dewelke de

fikkels metgroote menigte verquift in onnodi-

ge werken , die men wel beter konde bekeden

aan armen en Gods huizen. De drie-en-twin-

tigke is Ongeregelde oorloge offtryt-vocringe,wan-

neermen niet fijn vyanden , maar ook fijn vrien-

den plunderc , en Steden, en dorpen
,
platte lan-

den berooft,den buit deelt,ja al waren’t de klok-

ken in de kerk , en de kleêren van onzen lieven

Heer zelfs. De vier-en twintigfte is Ongerechtig •

heid , wanneermen denonnozelcn vangt, fpant,

befchuldigt, veroordeelt , kruik. De vyf-en-

twintigke penning is IVreetheid
,
die dan op het

hoogfte is
,
wanneermen met gevangen en ver-

oordeelde menfchennoch defpotdryft, en in

haar ellende vermaak fchept. De zes-en-twin-
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1

tigfte fikkcl is Geveinflbeid,die quanfuis haar han-

den waft , als onfchuldig, en ondertuffchen haar

evenaaften overlevert en in verdriet brengt. De
zeven-en-twintigfte is Vreezee des Keizers,om niet

uitdegunfte van wereldfche Heeren , en Prin-

sen te vallen. De acht-en-twintigfte is Laatdm-

kentbeid , en vermetelheid , wanneermen met hoo-
ge beloften en proteftatien aanGhriftus verbon-

den is, en daar naar in het minfte gevaar komen-
de, den man niet en kent. De negen-en-twin-
tigfteis Onboetvaardigheid , wanneermen aan het
kruis genagelc zynde, en de dood op de lippen

hebbende
, nocht fijn zonden voor God niet wil

belyden en erkennen.De dertigfte en een van de
flimfte penningen is Gierigheid-, op deze ftontin

den rant geflagen : de Gierigheid beeft dezepenning

gejlagen. Gelooft niet Chriftelyke Toehoorders,
dat dit Poëtifche invallen zynj’tis in der daat zo.
De geheele wereld,daar wy in woonen,is als een
Markt en Beurs; wy hoofd voorhoofd fpelen

hier de koopman. Elk van ons alle heeft fijn zon-
den en gebreken , waar over hy geern met een
ander handelt, en die hy fijnevennaaften zoekt
aan te wryven. De penningen die hier in zwang
gaan, zyn by gelykenifie de zondige werken,die
ik verhaalt hebbe. Hier door worden wy bedro-
gen,en bedriegen een ander. Hier door verkopen
wy noch dageiyks Chriftum ! dat is de deugden,
die hy ons geleert heeft,aan de Hooge-priefters,
Overften des volks

,
Schrift- geleerden en Phari-

zeen. Wie zyn die
,
zult gy vragen ? het zyn de

duivel
, het vleefch

,
de wereld j wat raat ? geeft

deze Hooge prieftei s en ovcrilen des volks haar
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penningen weer,fmytfe voor haar voeten.Geeft

de gierigheit hareil fikkel,want het is een booze
Prieftcrftc, geeft de valfcheid, laatdunkentheid,

de hovaardigheid,de ftaatzucht, de överdaat elk

den haren,want dit zyn de overften onder’tvolk,

geeft de geveinftheit haren fikel ook, want deze

is de regte dogter van de Pharizeenjen zo voorts

elk de fijne. En als wy deze verfaderlyke pen-

ningen quyt zyn , waar mede wy Chriftus , een

ander, en ons zelven verraden
,
en den duivel

overlevcren* zoo zal het ons beter gaan j hoe wy
dit doende armer worden, hoe wy ryker zulleiï

worden naar den geeft , ryker en overvloediger

van alle Chriftelyke deugden , heiligheid , ma-
tigheid

* eendracht , liefde. Dit zyn penningen

van beter munt, en die onder Gods kinderen

gankbaar zyn , en by God uit genaden hoog ge-

acht worden. Als wy hier mede handelen, Zo zal

het kruis Chrifti ons verftrekken tot een rant-

soen voor onZe zonden,tot een verZekeringe on-

zer zaligheid,en krachtig argument, en dwang-
reden om Godzaliglyk te leven. Nu laat ons,oni

eens te eindigen
, Jezum Chriftum hangende en

ftervende aan’t hout des kruis , niet het hout, al-

dus met malkanderen aanroepen,en aanfpreken:

Ï
K^ val > o Cbrifte , voor u offcr-j)laatje neer >

En %ie in
,

tfmaadlil^kruis mijns Heilands hoogfie eer.

Gy lyd > maar ’t is mijnfchuld }gy onbclafl van jonden >

Boet mijne doodfchult dooru dtodelyke wonden.

Ikmenjch verdoem myfclfs
; gy treurt als

,
t offervlam ,

Een ander lyd defiraf> die anderen tsequam.

Il^ben deSchuldenaar i gyfield u in tot Borge >

Ehgy > mjn voorjprdal^) neemt op u mijnfchuld en %prge.
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Uhanden dyn door-boort y dcmyne deden'
t
quaad:

Maar voelen niet deJlrafderftraffens waarde daad.

De [pier doorfteckj u %yd > maar ts van't witgeweken 3

Die [pies moeft bareJpits inmyne ydefteken.
Hetgodloos kjygs-voll^laeft u tongmet sturen eel^;

Maar mynen dorft moejl s{yn gclaaft uit pulken beek?

Eenfcharpc doornenkroon is om u hoofdgevlochten y

Op dat wy aan die kroon onsfchande kennen mochten*

Waarom door[laat u rug de onverdiende roed *

Waarommeftortgy uit u over-dierbaar bloed ?

O foden jlaat op my y want trouwloos is myri leven >

Myn %iele trouweloos y myn tong niet trouwgebleveni

De boo^e lafteraar bejpoog u aangedicht i

Bejpu my y want inmy geen eerlyfaanfchyn licht

.

Ach
!
y^re ketenen beknellen uwe handen y

Maar my behoordemen te binden met u banden .

Gy ducht gevange Heer ? maar beft verwees men my j

En in het Richters huis myn quaadgedongen 0.
Men maakt u moorders-maat ; de wolfby °t lam betekent 3

De goddeloosheid by godvruchtigheid gerekent.

Die moorder is myn maat y 'k.hcb deel aartfijn misdryf

;

lkjoeb verdiend y dat üj inJ'ulJjgefelfchap blyfi

Uws rechters mond cpuam de^fu menigmaal vry [preken

:

Ik.* Rechter en Getuig y doem delven myngebreken.
Ach ! ach ! ellendige y gy torft hetfchandig hoüt y ,

Gy droegt den autaar delft daargy op fterven doud.

Myn drukt een fwarelafty iponderworp my vaardig
De dond , en ben daarom het kjuicen dobbel waardig •

Waarom y oChriftusl is't datgy d00 doodly^d^cht y

En tot den hemel toe beroert met klacht de lucht ?

Ikjben de man des doods 5 il^fta voor God mij'dader.
Hy trek.de hand van my als een verftoorde Vader.Waarom y o \edus ! fluit gy ftervend' ugedicht

!

Dieftrajfe moet aan my y een dondaar y djn verricht

<

Gy hangt hier nagel-vaft y aan handen en aan voeten ;
Maar komt my dus tot mijn verlofftnge ontmoeten.

Gekjruifte djt
gegroet y mijn hoop 3 mijn hulp enpijn 3

Myn leven 3 en de trooft van die weemoedig gijn *

Vet
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Der droeven vafte Burcht en 't ^wal^geloovig wenfchen >

De toevlucht y statigheid y en roem der Chrijlen menfchcn*
Gy %aligt om aan 't kruis y en fijt te %aam het lam >

Enpriefter y en verneert u Godheid aan dees Stam .

Uhoofd hangt nederwaarts y met een geiiegen weyen y

En hebt al^oo u vollen hoogfte liefd' bewe^em
Uhals helt naar my toe y als ofgy y y wout
Met uitgereden hals my kufl'en aan het hout.

Uhandenfteekggy > als wildegy my wenken y

En mijn verflagengeeft den kclkjvan blydfchapfelsenden*

Uw' armen diegy hebtgc[pannen wijt van een y

Omhellen aan het kjms de %ondaars in 'tgemeen •*

De rechter arm de food y deflinker nood de Heiden y

Dus ftervende begeertgy't leven de%er beiden.

Uit uwe oogen druipt een volle tranen vliet

;

Op dat die droeve vloed afwaffche mijn verdriet,

Des werelds vuiligheid enfond' is wechgenomen y

Door 't onbefmette bloed y dat uit u spy komtftromen

.

Ufinene brengt my vreugd' y ufmaatheid cere aan >

Ik'heb een vryen hals y om datgy %jtgevadn .

Deflagen diegy voelt y bcfchutten my voor flagen y

En voor my menfeh y gy God y diegeefels moeft verdragen

*

Eendoorne kranft u hoofd y doch mijnen hoofdepaft
Een doorne kjans die dicht van angels ügetaft,

UIkoningly !{e hand een riet*ftaf op moejlfteken y

Op dat my in u Rjjkgeen Scepter ^oud ontbreken

,

Toengy verlaten wierd y ftond my den hemel by *

En uwe kjachte maakt my Machteloos en bly,

Udood mijn leven is* 'kjverd uit u lijkjoèrborem

En 'tgeen u 't licht ontrooft 3 brengt my het licht te voren *

Wat vrees ii^ ? mijngeloofop u y o fe^u ! ruft*

Wat vrees ig ï ai 11 leed y o \e%u ! is mijn tuft.

Wat qondig ii^ ? myn Borg my doorJijn dood komt vryden *

ïVatfondig i!^ ? als ikjbeaenk. dees uur vayi lydem

Dit beeld y dit droefgedicht van myngekruiften God y

Doet my y verloft vanftrafy beleven jijn Gebod,

Urtgdproken in de Hluftre Scholetot Amilerdam

»

den 2 ƒ. Maart, 164 1*

Ora
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Oratie over de Zee-ftrijd ,

tegen de Spaanfche Vloot in DUINS.

Y bewoonen twee deden , en vechten
in twee deelèn der werelt, teWater en
te Lande.De veiligheit heeft ons ’t een,

en de roekeloosheit ’t ander doen ver-

kiezen. Het Land verfchaft aan velen woonin-
ge, om dat het vaft en onbeweeglijk is. Het wa-
ter ,

aan weinigen , om dat het beweeg-en vlot-

baar is. Het Land is voor den geenen, die een itil

leven zoeken. Het water ofde Zee,voor dien,die

wat rouwer van leven zijn , door de wint , lucht

en baren,daar zy dagelijks in zweven. Die ’t land

bewonen, hebben groote ruimte om te ftrijden,

en als haar de fchrik bevat, om te vluchten. Die
op de Zee zwerven,zijn naau behuift, en moeten
binnens boords vechten,ofin ’t water dat tegens

’t Schip aanflaat,verzuipen.Die aan land blijven,

zien de Zee zonder bekommering aan. Die op
Zee fukkelen, zien ’t land achter hen leggen, en
vergeten haar geboort plaats. Aan Land is ’t le-

ven zekerder. In Zee,houdmen geen eene cours,

maar men betrouwt zijn leven de lichte winden,
en is maar een handbreet van de dood. Pompeju)

en C*z.ar hebben niet alleen te Lande geoor-
loogt , maar ook hun leven gewaagt in een klein

Schuitje.Wy,die te Lande alleen vrezen voor de
macht onzer vyanden , hebben te Zee, boven de
magt der vyanden, ook te fchrikken voor fchip-

breuk. In beide de delen ftaan wy naarheer-
fchappye, rijkdommen, en vryheit,om dewelke

F f men
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men oorloogt en ftrijt.Wy trachten alle na onze

beginzelen. Ieder een zoekt daar te wezen, daar

hy^eteelt is. Wy, die uit klei gemaakt zijn, be*

Haan uit vocht cn droogte, om , indien wy maar

water waien,met wifpeltuerig; indien wy al aar-

de waren,niet hartnekkig geacht te worden.T ot

deze oorfprongen kceren wy, met groote genc-

gentheit , en hebben liefft-elk in dat deel te ver-

blijven , daar wy meeft haar aarden , ’t zy te wa-

ter ofte lande. Door deze aard worden wy niet

alleenlijk d’een van/d’ander in ’t byzondcr,

maar ook het een vólk enlandaart van ’t ander

onderfcheiden. Wy wonen midden onder de

golven en baren. Wy Nederlanders, Zeeuwen,
en Vriezen leven als Otters, in ’t water en op

’t land. Wy vermaken ons in vele elementen, om
dat zy ons koopmanichap verfchaffen.Die d’aar-

de nu dadelijk voortgebracht heeft , worden
t’hansnoch onmondig, en in luiren leggende

,

van de onftuimige Theiis gekoeftert. Ja terwijl

wy verre over Zee varen met onze vrouwen, (ik

zal dit in rijm uit fpreken )

In ’t midden van de baren

Ontweekt het minnevuur , en laad het aardrijk varen.

De Zee (laat als verbaaft , door kjnder-beds gewag»

In (hit haar golven door een moederlijk^gezag.

Zj rold in ’t drifuig Schip , ’t kind in de wieg gelegen
,

Dat leert daar hart te zijn op ongebaande wegen.

Onze Stranden, Kerken, Vierfcharen, Mark-
ten, daar wy op wandelen, en onzen Gods-dicnit

in doen, daar wy handel drijven, flapen, waken,
daar wy in vreugt, of in rouw zijn, daar wy ban-

ketteren, daar wy boerten,worden van water en
j

Zee



Oratie over de Zee-ftrijdin Du'ms.

Zee befpoeken bekabbelt. Alswyde weg te

lande bezet vinden , zoeken wy een weg te wa-
ter ,

en een eerlijke wind te doen verre van huis

over Zee , die men te voet niet gebruiken kan.

In plaats van deenen huizen bouwen wijze van

hout, en op dat wy door zwaarte niét t ‘zink zou-

den gaan , drijven en zwemmen wy op geheide

boflehagien. In plaats van erven, dackken, wan-
den, dienen wy ons van balken , eike-bomen en
van ’t houd-dragend Noorden- Wy doen won-
derheden voor de werelt. Als d’aarde ons be-

geeft , om hare waterige moeraden , nemen wy
’t hout te hulpe , op dat wy levende niet ten af-

gronde dalen. Wederom, als de wateren onbe-
quaam zijn om huizen te draagen, en de klippen

te hart om den gront dag te graven, bouwen wy
van hout Huizen, die drijven, wy timmeren
Schepen , en flaan ons Leger neder in de woede
Zee. Daar vechten wy tegens Schepen zo groot
als Kerken,daar dopen wijze,daar vernielen wij-

ze, en fchietenze in de grond. Hier uyt is onder'

den Menfchen tweederlei oorlog ontdaan,d’een
te lande , d’ander ter Zee. d’Eerde wreed , de
tweede noch wreeder. d’Eerde vol moeite en
glorye

, de twede boven dat noch vol dout en
onvertzaagt.In d’eerde heeft men maar met zijn

vyand alleen te drijden, inde tweede met den
vyand en de wilde Zee en winden. In d’eene veg-

ten wy op ’t vade land, in d’andere op een hob-
belende kiel.In d’eene worden wy in ’t zand be-
graven , in d’andere met een kift in d’aarde ge-
dopt. In d’eene word onze uytvaart gehouden
door Menfchen

, in d’andcre door Walvificn cn
Zee-monders, F f z Die
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Dieluft hebben de oorlogsdaden der Veree-

nigde Nederlanden te lezen , zullen bevinden

,

dat dit machtige volk zo te water als te land,

doorluchtig bewijs van hun kloekheid , en dap-
perheid gegeven heeft. Ook hoe de fortuin dik-

wils met de dapperheid en krijgs-kenniflc ge-

treden heeft , en getwijffelt tot hoe veer zy hun
de palen hunsgebieds zoude willen uitzetten}

na dat zy in d’oorlooge allerlei zege te water en
te lande bevochten hadden.

Wy triumpheren met den roofvan twederlei

Elementen , met Scheeps-boegen en met poor-

ten.d’Eerfte als tekens en tropheen van verover-

de Vlooten ter Zee>en de twede van ingenomen
Steden en oorlogen te lande gevoert. Men ziet

hier de marmere Zege-beelden van onze Duiüien

,

Af ikanen, Alcibiaden en Auilien. Men ziet hier de

opgehange Wapenen van den dapperen Heemf-

keiky met het treflijk lof-dicht van den wijd-bc-

roemden Heere Hooft : Men ziet daar de eeuwige
gedenk*tckenen,ter eercn van dien grooten Ad-
miraal Vieter H««,Klip van de MexicaanfcheZee,

daar de Spaanfche Zilver-vloot Schip-breuk op
lee. Men ziet t’Amftelredam Taferelen ophan-

gen , waar metVeerzen tn Schilderijen uytge-

drukt word , hoe een eenig fchip ,
’t Haantje ge-

naamt, verfcheide zegen bevochten heeft. Tot

Rotterdam eertmen de Graf-ftedevan den Ad-
miraal Moji Lambert,en men gedenkt daar hoe me-

nigmaal die Leeuzijn klaauwcn geflagen heeft

in dat roof-neft van Duinkerken.Maar,wat mag
ik hier oude en lang verleden zaken verhalen .

daar wy nu fo weinig dagen gelcden>een gedenk-

waar-
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waardige en een yflelyke flag gewonnen hebben,

door hulpc van den Alderhoogften , door laft van de
Heeren Staten cn zijn Hoogbeit den Printje van Orangie

,

onder’r beleit van den onvertzaagden Held Mar-

ien Tromp.Yfiëlijk,zeg ik door de groote nederla-

ge, gedenkwaardig zo door de grootheid van

’t Huk, als door de naam. Want in de zelve heb-

ben wy de kragt des allermogenften Koningsvan

Spanje , en zyn magt ter zee gebroken,zijn ontza-

chelijke toercdinge van zo veel fchepen,den toe-

ftel,arbeid en onkoEen van zo veel jaren, vernie-

tigt: groot getal, ja Heir-legers van Scheeps-

volk,verdelgt:de nieuw-geworven Soldaten ge-

vangen genomen: de zenuwen der krijgscugt,de

fbldyen, zijne Hoogheid den broeder des Kaningt

ontnomen: de Inkomften van Indiën, in haar

Oegft vernield 5 de krachten der Nederland che
Scheeps-vaart in Vlaanderen gezwakt : het ge-
bied der Zee weder aan zijnen rechten Heere,
volgens het recht der nature gebracht, dat is, de
Zee voor eenen yegelijken gcopent , en de vrye

zee-vaait weder ingevoert? Wy hebben den uit-

heemfehen Pringcn, die onzen Haat zouden zoe-

ken te onderdrukken , tot noch toe ons uitterile

vermogen niet laten zien: En den genen, die ons
zochten te ringeloren

, om dat wy veel over ons
lieten gaan

, maar getoont het wapentuig, waar
meê wy ons

, als de nood aan de man ging
, mee

recht te were zouden konnen Hellen. In 'c kort,

wy hebben den Koning van Spanje alle hope, die zy
noch mogten hebben,om dit Vereenigt Neder-
land te verheeren, en geheel Europe , onder het
oppergebied van eenen alleen te brengen

, afge-
fneden, ' F f 3 Hier
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Hier van, in deze algemene vreugd van staten

en Landzaten, te zwijgen, is ’t dien onmogelijk,

wiens geluk en heil aan de wel-of qualijk vaart

,

aan de voor -of tegenfpoet des Vaderlands
hangt : die liever heeft zijne welfprekentheid en
vernuft in een weegichaal te zetten , en pogen
met zijn tong, (al kanze niet) van groote dingen
te (preken , dan door zijn ftilzwijgen oorzaak te

geven tot twijfeling aan zijne trouwe , en liefde

tot den ftaat. Ik zal van u , ó toehoorders
,
geen

aandachtigheyt verfoeken, om dat de zaak zelve

die vereifcht, nogt die goede gunde, die gy my,
(prekende van den ’Vr'mcevanOrangie

,
van Trompt

van de Maatrofen , van de beveiligers der Zee,
voor de vryheid, voor den Godfdienft, en voor
goet en bloed,alle en yeder in ’t byfonder (chul-

dig zi
j
c. Maar ik zal dit alleenlijk bezorgen, dat

gy , terwijl tegenwoordig het gevecht tuflchen

my en de Spanjaart op ’t heetflc hervat word, de
eyflèlijkheid van ’t zelve veilig zult mogen aan-

fchouwen. Tot dien einde fal ik de vyandlijkc

Vloten van weer zijden binnen de Wanden van
defe Schole fluiten. Ik zal my inbeelden hier in

de Hoofden en in Duïns,onder Engeland te zijn,

dat hier de zeildragende Gadelen , en de op Zee
zwemmende Legers zijn. Hier zal ik met onver-

tzaagde reden de Soldaten en het Scheepsvolk

aanfpreken» Hier zal ik Oquendo
, hier zal ik Tramp

zi jn. Hier zal ik als Spaanjaart verwonnen wor-
den

, hier als Neêrlander winnen ; hier zal ik als

een Engelsman de flag aankijken ; En my laten

voorflaan
, dat gy met de Ëngelfche op hunnen

oever Aaat, en aldaar van land af, buiten fcheuts,
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’r gewoel der Eurofeefchen Prinsen met gemak aan-

fchouwt,aan d’eene zijde hoe verlegen de Korting

Pbilippus is , en aan d’ander zijde , hoe bezig de
Hoog Mogende Heeren Staten, en zijn Hoogheid den

Prin$e van Oranje zijn.

De Koning van Spanje, achtende dat de oor-
log te lande in Nederland langdurig zoude we-
zen, en het verlies van d'eene Stad, met winde
van d’andere geboet worden , en ziende , dat de

hele macht der Staten beftond in den handel, en
Zeevaart ; zo heeft hy goedgevonden, de korten

van oorloge, te lande, te verminderen , en liever

gewiJt met ons te oorlogen over het gebied ter

Zee, dan te lande. Daar in geftijft zijnde door de
voorbeelden van d’oudeen hedendaagfche vol-

keren , die door
5

t gebied ter Zee, de heerfchap-

pye te lande bekomen hebben. Die wijze Vorft
geloofde, dat men met Vloten verre gelegen
Landen konde bevaren en veroveren , en de na-

geburen voor by gaande , zijn Scepter elders,

ontfigtbaar en aanfienlijk maaken.Hy hadde ge-

lezen, dat die van Argos met hunne Schepen ver-

re van Griekenland het gulde Vlies bekomen
hadden , en zeer machtige Koningen hun goud
en rijkdom ontrooft. Hy hadde door ’t exem-
pel zijner voorouderen geleert , dat door de
Scheeps-vaart nieuwe werelden zijn ondekt ge-
worden, En dat den Godsdienft, rijkdommen,
wetten, zeden

,
ja de beleefthcid zelve

,
overge-

voert worden tot volken, die onder eenen ande-
ren Hemel wonen. Hy hadde gehoort, dat Ne-
derland omringd word van de Zee, ofdat de zel-

ve daar tegen aanfpoelt s dat zy binnen ’s lands

,

F f 4 van
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van alle noodzaakelijkheden onvoorzien zijn, en
die van buiten met groote kollen moeten halen,

dat zy ook, door de Zeevaart, niet alleenlijk rijk

geworden zijn , maar ook hunnen ouden Heere
laftig vallen. AmbroQus Spinola , Hertog van Sati^e-

verijn , de ernftigfte en getroulle dienaar
, diede

krone van Spanje oyt gehad heeft,ried dit zijnen

Heere en Koning gelladiglijk. Daarom heeft hy
ook, ten tijde hy hier, onder de E ertz.- Hertog Al-

ben us en l^abel , ’t bewint van de regieringe had-

de, in de Havens van Vlaanderen meer Schepen
doen bouwen , dan zy plachten te houden $

hebbende met geld en beloning veel van ons

Scheepsvolk derwaarts gelokt , en in korten tijd

een grote rijkdom door den roofgekregen-.waar

door haar geluk ter Zee, zo hoog geftegen is,

dat zy die eertijds maar met weinig Roof-jach-

tjes onze Zee ontveiligden > nu met gantfche

Vloten, aan d’eene zijde de Engelfche en aan

d’ander zijde de Nederlandfche Zee als door

flormen en oriweder gefloten houden : dat zy

,

die op de galg, en op hare halzen roofden* nu te-

gen onze gevangenen gelolt werden: dat zy, die

ons niet dan ongewapent zijnde, dorflen aan taf-

ten , nu gewapend , ons die gewaapend zijn ook
durven befpnngen, ja voor onze havens gaan

leggen, en op onze eigen Aromen, daar wy vei-

lig behoren te zijn, onzefchepen aantaften en

weg voeren.

Tot dezen einde heeft hy noch onlanks in

Spangien ,
Portugaal , Gallicie en Bifcaye een

zeer machtige Vloot uitgeruft,om zijn Fortuin,

met een nieuw beftaan,noch eenmaal te beproe-

ven.
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yen. En ofhy fchoon,menigmaal,met zijne Vlo-

ten de neerlage gehad heeft , zo hadde hy noch-

tans hoop,om tegenwoordig de zege van d’onfe

te behalen. Wanthy had gewapend zeven-en-

twintig Gallioenen, van uitgcnome grote, waar

onder waren vier Admiraals Schepen, inde

voorfz. Landen gebouwd. En andere derthien

Koninglijke Schepen uit Vlaanderen te hulpe

doen komen. By deze magt voegde hy noch ze-

ven Hollandfche Schepen , en twintig andere

,

uit de Ooflzee , of van de Elve , in Spangien ge-

komen,om haren handel aldaar te drijven,en,van

hoogerhand, beflagen en aangehouden. Op
’c Admiraals Schip van Caddie was De» Antonio

d’Oquendo, voerende vieren vijftig vreefleiijke

Hukken , van acht honderd lallen. Lcpe^Hoam
overfte op ’t Admiraalsfchip van Portugaal, we-
kende het grootde van de vloote

, was voorzien

met twee en fellig Hukken grofGefchuts,groot
twaalfhonderd laden, genaamt Terefa. Het Ad-
miraalfchip,daar Andrca de Cajiro ’t bevel van had,

daar op twee en veertig Metale Hukken laagen

,

was van zes honderd laden. ’t Admiraalfchip,dat

Trancifco Fejro Qverde van Gallicien voerde
,
had

op twee en dertig Hukken, was groot twee hon-
derd Laden, ende fcheen alleen de Zee te willen

dwingen, ’t Schip
,
geheten Clrrijla van Burgos

,

was ook vreeflelijk om aan te zien. Insgelijks de
Levrouwe van Lcoro, de dubbelen Arend

,
de

laam, de Maagt van Scherpenheuvel, en een ander
dat moedig was op de Titels en groote naamen
van Alexander en Sinte Peter, ook een ander, dat

ontfachdijk was voor ’t-beeld van den Eertzen-

F f s gel
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gel St. M'uhiel, en eerwaardig door den naam die

het had van Salvadoor
, dat is Zaaligmaaker, waar

van d’een voorzien was met veertig, andere met
dertig, andere met vieren-dei tig itukken, en

groot vier honderd, zes honderd , ende honderd
vijftig Laftcn, ofdaar ontrent. Alle fchrikkelijk

en yflelijfc om t’aanfchouwen, over hunne won-
derbare groote, geweld, Krijgs-gereedfchap

,

en het groot getal van Soldaten en Matrofen.

Zommige waaien op de ribben vijf voeten dik

gedubbelt , zo datfe Scheutvry waren. Sodanig
als in de vloot van JEneas de Trojaanfche held » het

Schip Pijtrii
, (zo genaatnt naar een Vifch , in de

voorfteven gehouwen ) daar Mneftbeus Capitein

op wasjzodanig Was het Admiraalfchip van Gal-

licien. Zodanig als ’t Schip was, genaamt Cbm&-

va, onder ’t beleid van Gygas, zodanig was het

Admiraalfchip van Portugaal, genaamt Terefa.

Zodanig als wel eer ’t fchip was genaamt Scyüa

,

daar Cleanthm ’t gebied over had , zodanig was
het Admiraalfchip van Andreas de Caflro.Zodanig
als onder fazen was het fchip, genaamt Atgo, zo-

danig was het Admiraalfchip van DonOquendo.

Ecnige van deze hadden duizend , andere acht-

honderd, andere zeven-honderd, anderen zes-

honderd Eeters op , zo Matrozen als Soldaten.

Het Krijgsvolk belfond yn tien duizent , het

fcheepsvolk in veerKctrcfuizent koppen, alle be-

gaande uit Spanjaarts,Pomigijzen,Engelfchen,

uit Noordfche volkeren en uit gantlch Europe
verzameld.

Daar warender veel op deze Vloot, dieniet

gewillig;, of, uit liefde tot een oorlog, daarop
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gegaan waren , maar door dwang , en daar toe

gepreft van den Koning. Ider Schip had zijnen

naam van een Heilig , als van Sant Jacob , Sant

Antonis, Sant Jeroen, Sant Auguftijn,Sant Gre-
goris, Sant Ambrozius, Sant Paulus , Sant Ba-

Ë
:irt, Sant Michiel , Sant Francifcus , en van de

uangeliften. Èn,. op datze immers behouden
zouden blijven

,
ook van Sant Salvadoor zelfs ,

( dat is te zeggen zaligmaker ) Om te doen gelo-

ven, dat, die geenen, die deze Vloot zouden ko-

men te deren , God en zijne heiligen zouden
fchijnen te willen bevechten. Op deze Vloot
waren de bloem der Spaanfche jeugt, Hertogen,

Graven, Baanderheeren , Ridders van d’Orde
van SantJacob van Compoftel, elk yverigft, om
vets groots te beftaan ,

tendienuevan den Ko-
ning. Veel Edelen, verlatende hunne huizen,

gingen vrywillig , en op hunne eigen beurzen

rneê , achtende eers genoeg van hunnen Koning
verkregen te hebben,dat zy mede mochten gaan
op een zo doorluchtige tocht. Doch men twijf-

feld, waar op het zijne Majefteit met een zo

treffelijke Vloot gemunt had. Want de Men-
fchen zijn nieuwfgierig, en hebben voor een ge-

woonte de raadflagen der grooten , al konnen
zyze niet goed vinden, ten minften te onderzoe-

ken, en zorgvuldig naar te vragen. Zommige
wilden, dat de Soldaten gezonden waren tot

vullinge van de Vaandels , om d’oude te lichten,

de jongen in hunne plaatzen te gebruiken,en den

Spanjaarden, als dien men ’t beft vertroude, de
kartelen en kerkten te bewaren te geven : dat

Vlaanderen fcheepsvolkgebrek had: datmen dit

volk
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volk, dat de Koning zont,op Vloten zoude kon-
nen verdelen : en ten oorloge te Zee, uitzenden.

Eenigen vermoeden, dat het den Eems zoude
gelden

, ol't Zont, om de Zweden daar door uit

Duitfland te trekken, en door een van beiden,

den Hollanders, door magt ter Zee
, den handel

aftefnijden, Zommige waanden, dat men het

nieu geworven volk in Vlaandere zou opzetten,

en d’ouden uyt hunne bezettingen lichten, en

met de Gallioenen na Brazil overfchepen tot ver-

werking van de Vlote aldaar. Anderen meenden
( ’t welk ook ’t waarfchijnlijkfl; was) dat de Ko-
ning van Spanje met deze vloot een proef heeft

willen nemen, ofhy ook Jaarlijks eenige duizen-

den Spanjaarden ,
van daar veilig zoude konnen

overzetten, om niet genootzaakt te zijn t’elkens

van den Duitfchen Bodem, of,over dezelven,uit

Italië, hulpe te verzoeken,eensdeels om dat hem
de wegen aldaar gefloten worden, anders- deels,

om dat hy merkt dat de Keizer zijn Neef
,
geen

volk miflenkan. Uit de gevangenen heeftmen

verdaan
, dat zy gezonden zouden zijn , om de

Franfche vloot , die de kuiten van Gallicieen

Bifcaye onveilig maakte, te vernielen. Daar wa-

render ook, gelijkmen altijd eenige vind,die ge-

negen zijn tot achterdocht, die van de naburige

Koningen niet veel goeds vermoeden. Dit is

waar, dat deze Vloot, daar niet dan vianden der

Nederlanders op waren, niet gezonden isge-

weeft tot onzen voordeel. Ook dit : dat die

Vloot, zo fchrikkelijk, door de wonderbare

groote der Schepen, daar gantfch Europe, en

bvzonderlijk het Noorden voor te vrezen had,

voor



Oratie over de Zee-Rrijd in Duim. 461
voorzo vele Kaftelen, Sterkten en Veilingen te

houden zy geweeft. Over de zelve had 't opper-

gebied Don Antoniod'Oquendo , Admirand van den
Oceaan

,

by den Koning zeer wel gewilt, en mee
allerhande waardigheden en llaaten voorzien,

vermaart door de flag ter Zee, by hem , over ee-

nigen tijd, op de kulte van Braz.il
, in de Baeye To-

dos los Santos genaamt, gedaan. Alwaar door de
onachtzaamheid van ons volk,na dat zy een Gal-
lioen veroverd hadden , het Admiraalfchip van
Holland quam te blijven , met die Manhaftigen
vromen Held Bat er. Die zelfde Oquendo

, die, voor
dezen flag met d’onzen ,

zich geliet
,
als of hy al-

leen de Zee zoude fchoonmaken, geleide wel
ftoud en opgeblazen deze Koninghjke Vloot,in
een gantfeh ongelegen tijd van ’t Jaar, uit de ha-

ven van Cormka, de grootfte van Galhae
, over de

Spaanfche zee, door de Hoofden. Wiens komfl:
in de engten , niet zo vreeflelijk , als zijn vertrek

wel fchandelijk en oneerlijk was. In de zelve

engten kruille, maar met twaalf Oorlogs-fche-
pen, en een Jacht, onze Admiraal Marten Tromp,

een dapper en geftreng Zee-Helt* die, van laag

af, alle fcheeps-ampten bedient heeft
, en tot de

hoogden verheven is, geboren van een Vader,
die, onderden Admiraal Heemskerk, voor Gibral-

tar, in die gedenkwaardige flag, zich wel treffe-

lijk queed. De zelve onzen Admiraal Tromp
,

heeft , ten tijde Pieter Hein , blixem in de oorlo-
gen ter zee, met een groote Koegel, aan zijn zij-

de, doorfchoten werd, en hy Capitein was,diens
grooten Heids geeft en ziele , als een dapper zol-

daat, ingezogen, opdathy, die met Zijn eigen

ziel
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ziel alleen geleeft en gevochten had, nu, als met
twee zielen te dapperer zoude vechten.Hebben-

de de goede God gewilt en gefchikt , dat, die

Admiraal gezneuvelt, en verongelukt zijnde,de-

ze, tot het opperbeleid der zaaken ter zee,zoude
voorbereid worden. Men verhaald dat Vitter

Hein gezeid zou hebben} dat hy veele kloekmoe-
dige Capiteinen onder zijn gebied had , doch in

den zelven altijd eenigen misflag bevonden had.

Maar dat hy in Tromp
, geen fauten wift, maar al-

le die deugden in hem erkende , die in een Zee-

Overfte vereifeht worden. Deze kruifte, zo bo-
ven gezeit is , als de Spanjaart aanquamen , in de
Hoofden , om op de komftc van die groote en
machtige Vloot,waar van de Heeren staten en zy-

ne Hoogheit zekere tydinge hadden,te paffen,we-
zende , in der daad , wel veel minder van macht

,

maar wederom fterker door ’t verfmaan zyner

vyanden,die hy wift beter Zoldaten te zyn te lan-

de,dan ter zce.Doen hy de Spanjaart van verre in

’t gezicht begon te krygemquam by hem de on-

der Admiraal Witten Wittenfi.met vyffchepen, be-

halven nog twee fchepen,by hem in de engte,op
kuntfehap uitgezonden. Met dezen begon hy in

de nacht den vyant aan te vallen,tot een aanvang

van heftiger gevecht in den morgenftont. Een
van onze Schepen raakte voor de flag , door zyn

eigen kruit, dat niet wel bewaart was, in brand.

's Morgens daar aan wert hy verfterkt met noch

twaalf Schepen , die voor de Haven van Duin-

kerken
, onder ’t gebied van Banket gelegen had-

den , en beval den zynen de flag te beginnen , en

den vyant met aller macht en met volle moet aan
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te tallen. Dewelke, terwijl hy meer om glory,

dan door hope van zege
,
zich zochte te wreken,

over de floutigheit des Nederlantfchen Admi-
raals zich zeivenm ly geholpen heeft. Hy hadde

valt te voren d’onze vermaant te gedenken met
wien zy in 'c begin der lente met zo groote eere,

geftreden hadden : Dat zy de nederlage zouden
krygen , zo zy traag waren in’t vechten : dat het

niet genoeg was , dat zy den vyant hadden dur-

ven onder d’oogen zien maar dat zy hem nu ook,

met geen minder moet moeten aantallen: dat zy

niet behoefden ie vrezen ,
dat de vyant hun een

voordeel zoude konnen afzien , devvyl hy haar,

om hun raddigheid in’t wenden, met zijn lome
en niet wel bezeilde Vloot niet zoude konnen
omringen : Dat zy moeiten zien de loef van
hem te krijgen : dat God hun nu een gelegent-

heid gaf , om hun handen te reppen : dat

de Spaanfche nergens zekerder overwonnen
zouden konnen worden , dan in deze engte der
zee , daarmen licht komt te vervallen op ban-
ken , droogten

, en zanden : datmen hun tegen
gaan moeit nuzy haar zelve op hun krachten,

meenende daar door onwinbaar te zijn,vertrou-

den : datmen te vechten had voor een goede en
rechtveerdige zaak. ’t Viel hem licht te belezen
die genen

, die voor de dood niet en vreefden ,

Daar op werd in ’t krieken van den dag, en op
den klaren dag

, in ’t gezicht van Zon en Maan
heftig gevochten tot thien uren toe. Doch on-
zen Admiraal hoede zich wel denvyanden aan
boord te doen leggen en klampen , op dat onze
Schepen van de groote van hunne Ichepen en dc

me-
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menigte van ’t Krysvolk niet zouden aan (luk-
ken gefloten en overrompelt worden. Maar nu
met goede wind rondom des vyands Vloot zei-

lende , t’hans daar middel deur varende , lofte

hy zijn Gefchut op haar , maakteze reddeloos

,

zonder van haar befchadigt te worden. Straks

viel hy’er met eenen nieuwen moet wéér op
aan , en nam hun afeen van hun kleine Schepen,
en een van haar Galhoenen, welke in triump af-

gevoert,en van een onfer Schepen weg gefleept

zijnde, by haar wedergenomen werd, terwijl de
onze bezig waren met ontijdig buiten , en geen
goede wacht hielden. Zulks dat het voorfz.

Schip niet heeft konnen een volkomene getuige
blijven van onze glory en ’s viands (chande. Don
Oquendo

, te moediger , mits ’t getal van onze
Schepen klein was, zette recht op onzen Admi-
raal aan, zoekende onze Vloot, die zich dicht by
den anderen hiel, van een te fcheiden. Maar van
alle kanten van ons Gefchud doornageld en
doorboord zijnde

, wende hy zijn cours van ons
af, en gafzich op de vlucht. Die vrydag is deur-
gebracht met een wreet gevecht. De volgende
Saterdag is’er om ’t miftig weder,niet gevogten,
noch bloed vergoten. Tot dat,des middernagts,
tuflehen den Sabbathdag der Joden en Chrifte-

nen de ftrijd wederom heet aanging, en de viant

het met ernft op een vluchten aanlei: Daar werd
met weinig fchepen tegens vele gevochten, met
de kleine tegens groote

,
als of bergen met heu-

velen, boeren hutten met torens, en groteWal-

viflehen met Tonijnen (treden. De marflen van

onze fchepen konden naauwelijk bereiken het

gang*
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gangboord en overloop der Spaanfche fchepen.

De lagen van ’s vyands Gefchut lagen veel ho-

ger als den overloop van onze fchepenj zodat
de Spaanfchen dikwils te vergcefs,over ons,dien

de laagte tot behoudenis ftrekte, henen fclioten.

’sVyants achterftevens zagen d’onze over het

hooft, en onze voor ftevens lagen veel lager als

die van den vyant. Dat quam ons zo veel te meer
te ftade , overmits de Spaanfche Gallioenen om
hunne geweldige groote, naaulijks, en onze
fchepen naar wil en wenfch konden keeren eh

wenden. De vyand noch niet overwonnen,maar
gematteert zijnde, begafzich , na een groot ver-

lies van volk, met zijn Vloot, zo ontramponeerr,

doorfchoten en doornagelt als zy was, binnen
Duins, een Ree van Engelant,alzo genoemt vati

Ttolomcus
, naar een flad daar ontrent gelegen, en

Dtmium genaamt. Hy waande hier onder de be-
fcherminge van ’s Konings Cailelen veilig te

leggen. Maar bracht zich en zijn gantfclie Vloot
als in een drik, daar hy niet uit rhogt. Het hele

gewelt van Spanjen , de Koninglijke toeruftin-

ge, de ichrik der Noord-Zee te voren de toever-

laat van ’tWeften, een lange ry van diïe.erf-

twintig Gallioenen neffens de Admiraal- fche-
pen en andere, tot zeven-en-tzeftig toe lager op
Anker. De Vloot lag’er ledig zo veel dagen

,

moedeloos en bezet van eenen otimachtigen vy-

ant , dienze met kleine moeite zo ’t fcheen , zou-

den hebben kunnen weg blazen. Zy lag’er tót

een fpot van Engeland aan d’eene , en Vrankri jk

aan d’ander zijde
,
en wert ter wederzijden uii-

geiacchen van alldi die haar vafi; aanzagen. Zy
G g lag’er
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lag’cr luy en zonder hart , als befchimpende de

Majeft. van haren önverwinnelijkften Koning.

Ja zy gaf den Admiraal van Holland tijd en mid-

del, om van overal hulp te verzoeken , en d’ont-

rampineerde en ongemonteerde Schepen te ver-

zorgen en te verkalfaten : Want vermits het ge-

duurig en endeloos donderen met grofGefchut

al zijn buflekruid verfchoten zijnde , en door de
goede genegentheid en trouwhertigheid van

den Graaf Cbarofe Gouverneur van Calis, weder
verzien van alles, wat tot eencnniewen Zeeftnjd

dienftig was
,
ging hy weder leggen ncffens de

Spaanfchen,als een makker,die haar niet gezind

was te verlaten, hoe wel niet als vriend.

Ik verhaal u wat vreemts , en *t geen noit te

voren gehoort , en by gene nakomelingen voor

de waarheid zal aangenomen worden , ten zy

men gelove, dat Tromp deZee-held dit alleen

vermogt. Hy begafzich met twaalfSchepen ia

h gezicht van ecner Vlote van zeven en zeftig

Schepen, hoedanige Menfchen oogen niet voor

dezen aanfchouden , doch van d’ongeraden hen

aan te taffen, overmits het vallen van den avond,

en aanffaande nacht. Die zelve Vlood wert ’s an-

derdaags aangerand van achtien , ftraks daar na

van dertig zeilen. Hy bevocht met min dan drie

duizend kloppen de Koninglijke vlood ,
die ge-

mant was met een leger van over de vieren-

twintig dnizend. Hy verjoegzeinde Heofden en

belegerdze, na datze verjaagt was, en beknelde-

Ze, gelijk een hinde in ’t net, daarze nier uit kon.

Laat de Grieken nu floffen op hunne Tkemiopy-

Un ofdc engten van de Tragifche gebergten, en

op
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op hunnen Leonidas. Hier zijn ook diergelijke

engten desOceaans. Hier is ook een Ltmidas
, of

Leuwenhart. Laat de Macedoner lloffen op dc
engte van Cicilien

, alwaar hy eertijds de macht
van Perfen en Meden wederftond. Ons Mace-
doner ftuite hier in een gelijke engte,de Koningj

van Kaftilien en Aragon. Laat Rome ftoffen op
zijnen Horatius , die de toefchietende Gallen al-

leen voor de vellen werk gaf, terwijl de brug
achter hem afgebroken werd. Wy bepaalden

hier met zo luttel fchepen de mogendheyd van

Spanjen , op dat die hier in een perk belloten

zijnde, het den Hollandfchen Codes licht zoude
vallen die te vermeefteren. Terwijl Oquendo zijd

doorboorde en gerabraakte Vloot hier wat ver-

pleifterde en te zamen lapte, en onder de Caftee»

lenen Veilingen van Brittanjen zocht tefchui-

len, hielt dezen Tromp
, die de klauwen van den

Neerlandfchen Leeu in zulk een heerlyken buit

geflagen hadde,by de E. E. Heeren staten en zyn
Pringelijke Hoogbeyt vallernllig met brieven om
hulp aan, en al ’t geen nodig was,om deze Vloot
te fchande te maalcen. De Heeren Staten achtende

dat het een groote zaak was , ’s vyands Vloot zo
naau als in een perk bezet te hebben , verzamel-

den in aller yl in alle Havens
,
en op alle Reden

watze konden
, zo dat de Schepen niet met

Menfchen handen gemaakt , maar uit den He-
mel fchenen te regenen. De Kaajen , Havens en

Scheepstimmerwerven van Holland en Zeeland
Woelden en grimmelden vad nieuwe toerullin-

gen te water en ten oorlog. Amflerdam, dat onder
zijne Landgenoten en nabuuren rn fcheeprijk-

Gg % heid



4 Casper van Baerles
heid de kroon fpant, en een vruchtbare Moeder
en Voedfter der Zecvaard is,maakte met een on-
geloofelijke fnelheyd drie Collegien te water
gaande, namelijk die van de Admiraliteit, en het
Ooft en Weft-indifch Huis j om alzo den groten be-
hecrfcher van Afia en Africa , niet door eenen
vyand, ofeen gedeelte der Wereld, maar met
al de magt van Ooften ,Wellen , en Noorden in

ly te leggen. Het fcheen niet dat men van alle

kanten fchepen timmerde, maar ofze van zelfs

groeiden. Gyzoud zeggen dat bomen, balken
en maften , in fcheeps gedaanten verander-
den. Gy ziet geen opbod van matrozen, maar
haar van zelfs in de fchepen vallen. Een yegelijk

acht datmen op niemands bevel behoorde te

wachten, nu de gemene haat tot Spanjen , en de
vierige liefde tot het vaderland hen aanvoerde.

Elk docht daar zijnen Capitein te vinden , daar
Tromp was orden van vechten te ontfangen, daar

Tromp was: buit te halen, daar Tromp was. Zoo
groot een aanzien had deze Zee-helt, dat elk zig

de Vi&ori toefchreef,daar hy ftegts tegenwoor •

digwas. Niemant ontkende, dat het Hoofd, de

plaats en het perk om te vechten daar was , daar

Tromp het gezag zoude hebben.

De doorluchtige Pringe vanOrangi e,be-

kommert met de zorge te water en te lande , de
bloem van zijn foldaten in ’t Leger uitpikkende,

beval twee duizend muskettiers op onze Sche-

pen tc werpen. Vergefdfchapt zijnde met den

Raad der Heeren Staten om de vloot te beftoken,

zo gafhy laft om dat brave ftuk in ’t werk tc leg-

gen, Na dat men zich beraatflaagt hadde, wou-
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de hy datmen niet zoude zammelen , maar alles

met der haalt gereed maaken , wat tot den aan-

Itaanden Zee-ftrijddienltigwas. Veertien van
’svyands kleenftc fchepen middelerwijl in Zee
gelopen, moetenden Admiraal van Engeland
hunne behoudenis dank weten. Nu hadden wy
op de kuiten van groot Brittanjen negentig oor-

logfchepen , behalven elf branders en drie fche-

pen met lijftogt , waar mede ons Admiraal ver-

Iterkt , zich tot den flag vaardig maakte , terwijl

Frangoyzen, Engelfchen, Venetianen, Denen

,

Brabanders, Vlamingen, en alle Vorftenvan
’t Chriftenrijk valt met verlangen na d’uitkom-

lte haakten. En verhinderd hebbende , dat zijn

volk tegens verbod des Konings het Recht der

Engelfche krone , op dien Itroom niet reukelo-
zelijk zouden breken , zo belalte hy , na dat de
vyand hem eerlt getart , en eenen van den zijnen

gefchoten hadde, den ftrijd te beginnen, terwijl

de Engelfche Admiraal,met zijn Schepen aan de
eene zijde leggende , den Itrijd als onpartijdig

aanzag. Men riep God almachtig aan, dat hy het

groot voornemen wilde begenadigen : den
Godsdienlt en de vrijheyd befchermenjziin zaak
verdedigc

,
gelijk hy die zo menigmaal met ge-

weldige bloedllortinge der vyanden hadde be-
Ichut ; men vocht hier om de eere en behoude-
nis van zijn volk: om den welltand der regeringe
en zeevaart 5 dat ons Landeken met den onover-
winnelijken Koning vechtende, hem niet kan o-

verwinnen, noch hy overwonnen worden , zon-
der de byltand des Allerhoogltemdat men moeit
aangaan tegens Gallioenen , die niet dan met

G g 5 brand-
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brandfchepen konden vermeeftert worden: dat-'

ze niet moedeloos mochten worden, ^iehunho»
pe op God zetten : dat hy moed en kracht wou
by zetten de harten en handen der gencr die zig

genegen toonden,om het algemene L^and en elk

in ’t byzonder te befchutten. Men zeid , dat hy
ontrent op dufdaoige of diergelijke wijze God
aangeroepen hebbende , zijn Matrozen ten ma-
ften by aldus eenhart in ’t lijf fprak.

„ Mijn trouwe Maats en fpits broeders,ik ver-

3, zoek op u het geen, daar aller onzer eer aan

3, hangt, ’t welk is , dat gy niet wilt verlaten my,

„ die een groot en gedenkwaardig ftuk wil be-

„ liaan. Ik begeer nier, dat gy u zonder my in ’t

,, gevaar geeft. Ik ben bereid met u te vegten,en

„ zelfvoor aan te gaan. Gedoogt niet dat mijne

3, en uwe handen ontweldigt werde den prijs.die

3, ons zal Hellen in ’t getal der veroude Óverlten

„en dapperlte krijgshelden. Deze zee zyuals

3, een velt,om eerlyk t’overwinnen ofte Iterven.

„ Gy hebt op andere tyden elk hooft voor hooft

„ brave dingen beflaan,en uitgevoert. Nu zal ik

„ beproeven wat gy beltaan durft onder my, die

3, uwer aller,en nieugekoren Admiraal ben.Dus

„ lang hebbe ik op meer fchepeii gewacht , niet

„ om u den moed te benemen, maar om die wat

3, uit te Hellen, op datze u nu met een betere ge-

„ lcgenthcid tot grooter eere mocht Hrekken.

„ Laat die geweldige gevaarten van Galioenen

„ u niet verbluffen.De vermetelheid van’t men-

„ fchelyk vernuft Heigerde noit zo hoog , ofeen

„ rcchtfchapen krygsrnans hart kon’er tegens op

„ klauteren. Het bellaan alleen maakt ons mag*
tig
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lig over ’t geen andere dede wanhopen. Het É£

zal ook het eer fte niet zyn,dat zulke houte Ei- «

landen en trotze Zeegebouwen voor de lage £t

Hollantfche kielen de vlagge moeften ftryken. <£

Gaat heen,vliegt by die Kalleden, by die ma- <£

Hen en marflen op , haalt’er vlaggen en wim-“
pels af, en houd u verzekert dat ikk treffelyk C£

zal belonen.Wie de eerlle opklimt.zal den eer- ££

ften, de tweede den tweeden , en voort elk zy- ££

nen prys llryken,na dat hy verdient. Gy zult u <e

bedrogen vinden , indien gy u flaphartig dra- <£

gende, eer en prys meent in te leggen. Ik hou- ‘£

de my verzekert , dat gy niet zo zeer door my- ££

ne mildadigheid en bevel, als door u eigen ££

goetwilligheid,gezint zyt aan de man te gaan. ££

Het voordeel overtreft hier verre het gevaar :
££

want ik voer u niet alleen aan om onllerfelyke ££

eere, maar ook om buit te halen .U paft het,die c£

bergen,deze fterkten,en torens te vernielen,cn ££

te Hopen. U paft het, die kielen, welke onze t£

Noord Zee,onze wateren niet dragen konnen, ‘ £

tot een nok gezien getuigenifle der Spaanfche <£

mogentheit en onze gelukkige manhaftigheit, ££

in ’t Vaderland te brengen:U paft het,die zon- cc

der vreze alles wagen durft. Wat wy met me- ££

tale Hukken niet konnen te wege brengen,dat <£

zullen wy met Vuirwerken, Granaten, en t£

Brandfchepen overweldigen. Het woord dat ££

ik geef, is,brand,houd,kerf,dompelt. Valt aan <£

met my
, gy alle , die de behoudenis van u zei- ££

ven, van ’t gemene befte, van u goed en bloed, ££

van u vrouwen en kinders zoekt. Op deze en ££

diergelyke wyze zyn Soldaten en Matrozen
G g 4 aah-
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aanvoerende ,

heeft hy,na deze treffelyke reden^

de Vloot, onder vyf Efquadrons en Admiraal-

Fchappen verdeelt,recht op de Spanjaarts aange-

zonden. De eerde Voerde aan de Vice-Admiraal

van Zeeland Jan Ererts.De tweede Capitein Cats.

De derde Capitein Dpnys. De vierde , de Com-
mandeur Houtebeen,door het onvertzaagt aan-

taften van de zilvervlootein Wed-Indien ver-

maart. Devyfde WittenWittenfz. Vice-Admiraal

onder d’Heer Tromp, die befcheiden was om op
d’Engelfchefchepentepafl'en. De Spaanfchen

fchenen zich niet t’zoek te maken,om te vegten,

doch niet op hoop van te overwinnen, maar,om
datze bezet en beknelt zynde , tot den flag ge-

dwongen fchenen : maar donden evenwel niet

meeruit, als den eerden doot en aanval : Want
daar quam zulk een fchrik in de Spaanfche fchc-

pen,datze in aller yl de kabels afhakten, om met
der haad ^ontzeilen.Waar toe hun diendig was

een mid,een dompige logt,die haadigop quam.

Zo dra zy zich overal van ’s vyands Ichepen

omcingelt en befloten vonden, hiel -er niemand
dant, maar frneet het geweer van zich, fprong in

Zee, en gaf het op, om 't leven te behouden.

cPAdmiraal Tromp donderde eerd fchrikkelyk op

den Admiraal die hem naad lag,genaamt S.Salva-

'door

:

maar dees de ruime Zee kiezende
, en zich

fchandelijk op de vlucht begevende, zo quam
het op Francifcus Fenu, Admiraal van Galiffien, aan,

die zich mannelijk queed ,
en onaangezien hy in

Voegin madeloos en fchadeloos raakte, en aan

alle kanten doorboort en gedoopt, genoegzaam

op Gods gena dreef, mod hy met het duiken van
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ie Zon,ook duiken,en hem opgeven.d’Admiraal

van Portugaal, op wien d’onverfchrokken Mufch

belaft was aan te vallen,gafons het meefte werk.

Na dat onze Hollantfche Zee-helt Tromp twee
branders te vergeefs voor wint voor ftroom op
hem hadde afgeftiert, zette hy’er noch drie

brantftokers op aan,die de Portugaaliche maagt
Tereza met grooten yver in hare gloyende armen
namen, en ftaken’er den lichten brand in. Mufcb

op haar ontftekenzynde, lagmetzynen boeg-

fpriet zo in haren maft en touwen verwert en in-

gewikkelt,dat zyn fchip in een en ’t zelve vier,in

eenen rook met haar na den Hemel vloog. Meer
brandfchepen dreven op anderen af , en een

van de Admiralen,op het ftrand ftotende,gink te

gronde. Indien ik ergens in de namen der Sche-

pen mille ofdwaal, gedenkt, dat ik met onze
Matrozen ook van den rook en fmook benevelt

en verblind word, dat het my qualyk mogelyk is

vyanden en vrienden en ’t een fchip van ’t ander

te erkennen, en t’onderfcheiden. Het Galioen

daar Andries van Caflro opwas, had d’Admiraal
Tromp zo doornagelt cn gefloopt , dat het al zin-

kende zyne wrakken naar Calisen S. Lucas zond,

om den Koning Philips van zyn fchipbreuk te

verwittigen. Het is verwonderens waardig, hoe
manhaftig en groothartig Don Lopes midden op
het deerlyke treur- toneel, en voor de pogen van

zyn volk,dat vaft verging, zig gedragen heeft,en

onaangezien het voorfte deel al onder water lag,

het agterfte deel in lichten brant ftont, cn hy ee-

nen arm quyt,noch met den anderen bleefvech-

ten, engelyk een vierfpouwende draak ofgloei-

G g 5 jen-
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jende berg rook en fmook, afch en Hof, zwavel,

Icoegels en granaten, met onverzoenelyken haat

braakte , tot dat het geheel fchip met hem en de

zyne zonk en verzoop Dit was die zelve Lopes ,die

in deMexikaanf'chezee, van onze vier oorlog-

fchepcn omcingelt, zo vreefTelijk vocht, tot dat

hy ’t met groote eere ontquam. De Admiraal O-
quendo zich gelatende , als of hy fchip Terefa wou
helpen redden , voer voorby, en vrezende dat de
branders hem mochten beftokcn, koos de vlugt

Voor het zekerde, en met weinigen ontzeilt,

raakte voor Duinkerken in ’t Scheurtjen,alwaar

zyn Galioen pntramponeert, quam teftranden.

Op dien zelven dag {lieten en vergingen meer
andere fchepen op ftrand , niet anders ofde Zee
God , wint God , en vier God , het verderfvan

Spanjen hadden gefworen. ’s Morgens vroeg

was het overfchot der verflroide Vloot uit ons

gezicht verfloven, elk zyns weegs, behalven een

Schip,’t welk zich terflont overgaf. De volgen-

de nacht brochten wy niet ledig over , maar ver-

volgden den vyant uit al onze macht. Die vreef-

felijke flag,cn het onweer van ’t grof Gefchut en
vierwerk duirde bylcans drie dagen Iang.De Ka-
roflen der Hartogen en Graven vlogen, van

nieusgierigheid aangedreven , langs het Engel -

fcbe ftrand.Ouden en Jongen,Mannen enVrou-
wen Honden al beteutert van vervaartheid op de

toppen der Bergen,om dat gruwelijk gevecht tc

bekyken, en lieten zich voorfHan, dat denjong-

ften dag voor handen was, en ’t gewelt der gant^

fche werelt op eene plaats tegens malkander uit-

gelaten v/as. d’Allergrootmachtigftc Karei, Ko-
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ning van groot Brittanjen, zyn heilige verbinte-

nis met deze Landen niet in de wint flaande, be-

lafte zynen Admiraal zig ftil te houden,en toon-
de, geduirende den Zee-ftryt, metzynloflyk
voorbeelt andere Princen tot eenen fpiegel , dat

hy geduirende den flag , onpartydig tuflchen

Spanjen en de Heeren staten was : al hoe wel hy zig

in ’t einde erbarmde over zommige Spaanfche

fchepen , die hy na dien fwaren ftorm in ’t vlot

bracht , en redde.

Ik fchrik te verhalen, hoe bloedig,hoe wreed
en fchrikkelijk dit gevecht met onze openbare

vyanden toeging. Men vocht hier in een naauw
perk , tuffchen zand en banken en platen , en elk

binnens boorts,als met een afgeheint perk beflo-

ten, hadd’er zijn doodkift ter eere of ter oncere.

Velen zaachachtigen en ter Zee onervaren , lie-

pen de Zeeluiden in de weeg. Die ftonden , vie-

len als met een flag ter neer, niet wetende wie

hen quetfte ofter neer velde. Balken,Planken en

Splinters brengen meer menfchcn om hals
,
dan

de Yzere Koegels en Kloten doen. Die met de

Sprieten, Maften en Marflen van boven neer ge*

fchoten worden, verdrinken in ’t water. Die uit

de hoogten geligt worden, vallen plotzslijk om
leeg, zonder Tdu ofTakel van doen te hebben.

Terwijl ymant mikt om op ’s vyands fchip los te

branden, wort hy door de zelve venfter,waar uit

hy fchoot, zelfs gefchoten. Een ander ftrekt zijn

Itoy en bulfter voor een doodbaar, en ruft in der

eeuwigheid, daar hy ’s nagts gewoon was te ru-

ften. Die bezig zijn met het zeyl in ofop te ha-

len, raken al werkende de handen quijd. De
Stuit-
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Stuyrman word uit zijnhud gefmetcn enver-

ftrekc in ’t water zijn eigen lchip en fcheeps

roer. De doden leggen over de overlopen over-

hoop verminkt en verleemt, en die nu niet meer
vermach, wreek zig noch over zijnen vyand met
vloeken en qualijlc fpreken. Die rampzalige

Menfchen komen niet om hals door een element

of op eenerlei wijze. Dees word halflevende in

de lucht gevoert
, en noch zijnen adem halende

in ’t water verfmoort. Een ander van pelten

zwavel en vier , als op de roofters van &tna ge-

brand en gebraden
,

geeft langzaam den geeft.

Een ander verflikt van den rook en ftank der

Hinkende en ziekende pompen. Wanneer het

Bufpoeder met de fchepcn opvliegt , zouden de
Zeeridders met kouflen en fchoenen ten Hemel
varen, indiende zwaarte de dooden nietftraks

na het middelpunt te rug rukte. De genen , die

ziende dat het fchip verloren is
,
geen kans we-

ten om te ontkomen, fpringen van boven neder,

daarze ofgevangen déh vyand inden mond val-

len, of (terwijl d’bverwinnaars geen maat weten
te houden) in ’t water dood gefmeten worden.

Het dreunen en donderen der Kartouwen klonk

zo vreezelijk, dat hetfcheen dat Jupijn zelfvoor

genomen hacide de wereld te vernielen. Geene
Menfchen hebben in verleden tijden diergelijk

gehoort , doen *t vermogen des bufpoeders nog

verborgen wasmog de laatfte tijden hoorden oit

( ik mach hetonbefchroomt zeggen ) van eeni-

gen Scheepsftrijd,daar zo vele grove ftukken en

zo menigmaal achter den anderen geloft wer-

den. Wanneer de wolken barften, verfchrikken
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de donderdagen de onkundigen.Maar overmits

die korter en min quetsbaar zijn, worden die te

min gevreefl. Ons gedreun en gedonder fcheen

de rijzende en dalendeZon drie hele dagen laftig

te vallen. Wy bootzé niet alleen blixem en don-

der na, maar overtreffen die in (chrikkelijkheid.

Gy zoud menen dat al de Lucht tuffchen Zand-

wijk*, en Doeveren Vulcaans Harnas winkel en reu-

zefmis was. Noid ftond Lemnos noch Lipara noch
Sipilien zo in brand. Vonken met rook, dikke

domlige lucht met affche vermengt, verdonker-

den den Hemelenden viandvoor onze oogen.

Men üoeg’er altemet blinde (lagen in 't hon-

derd , en onder het zelve gevecht
,
quetfte men

vrienden in (tee van vyanden. Gy zoud gezwo-
ren hebben , dat de baarlijke Hel voor u oogen
(lont, wanneer al ’t helfche gedrogt gaande ge-

maakt is: dat de Eaperijen malkanderen beftor-

men: Tififoon met barnende fakkelen optrekt j de
dulle Megeer aan ’t hollen, de boze Alefto aan

't raazen raakt : Stijx, Vhlegeton en Cofijt met hun
rokende (Iromen weder tot een vloeien: de Hel-

hond middelerwijl blaft, de God des jammer-
poels van onder uit het aardrijk weder op-

donderd om Froferpijn te fchaaken : dat de berg
Vez,uv'm weder in (lukken van een fpringtrdat de

berg Hekla uit den afgrond ophaald al ’t ge-

kookte Zwavel dat’er te vinden is : dat Jupijn

en het heir der Goden de berg-ftapels der Reu-
zen uit de lucht over hoop (lorten : en de gant-

fche werelt, vermids het (pringen van hare rene-

pen, weder in duigen valt. Dat gevecht wilt van

geen op houden, voor dat het verftroien, ver-

zin-
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zincken en veroveren van ‘s vyands fchepen 3

een einde van den flag maakte , en niet een ee-

nig fchip meer gevonden werd om den buid en
triump te helpen vermeren. Gebreken en deug-

den onder een gemengt, hadden een yder hun
deel aan dezen flag. d’Ervaren Zeeman verftont

zich op weer en wind en water. De ftoute ver-

zette zich tegen den fterkften. De reukeloze re-

kende het tot eere met de vyant in een zelve vier

te vergaan. De haaftige , achtende dat men den
vyand geen tyd van beraad behoorde te gunnen,
rande de logge en lom e Schepen aan, die zwaar-

lyk wenden en keeren konden.De vierigfte had-

de liever Galioenen in de grond te boren,en met
Vierwerken en Granaten de Spaanfche troepen

in eencn gloed te bedekken,als, die tot ’s Lands
groote koften gevangen zouden zitten , tever-

fchoonen. De loosheid verbrande hen, die ftof-

ten,datze om hunne dapperheid onverwinnelyk

\varen.Godvruchtigheid,getrouwigheid,ftand-

vafugheid , en arbeidzaamheid ftreden ruftig

Voor haar Vaderlant. De goedertierenheit van

zommige mengde zich hier onder , om eenige

Vianden het leven te gunnenjde liefde tegens de

makkers,die in ’t gevaar ftaken
,
yverde om hen

te helpen. Onder deze deugden mengde zich

zommiger gierigheid, en al te vierig op buit

vlammende,plonderde’s vyands Schepen onty-

dig. Doen Oquendo , overmits hy mafteloos was$

lag en zammelde , en vreefde in Zee te loopen,

geleide d’Admiraal van Holland hem van zelf

met maften, diehy uit de Engelfche Havens liet

halen
, en den Spaanfehen Admiraal toebracht

,

zin-
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met zyn eigen

J
acht , niet om de gunft van den

Spanjaart te winnen,of de flag anders uit mocht
vallen , maar uit loutre manhaftigheid

, die hem
porde tegens eenen magtigen en niet tegens ee-

nen weerlozen vyant aan te gaan. En aldus ver-

ging die allermachtigfte Vloot verftroit en ver-

nielt,op de kuften van Eugelant,en vervulde die

met doden, overlopen, fprieten, maften, kielen,

galeryen , zeilen , touwen en kabels. Zommige
fchepen ftrandende aan de kuften van Vrank-
ryk , vielen den Franfchen ten buit. De Teems
bergde een fchip , en al d’ander gingen met
fchande lopen.

Maar d 'Admiraal der Vereenigde Nederlan-
den , datftuk door Gods genade gelukkiglijk

uitgevoert hebbende , zond eenen hoop gevan-
gen Spanjaarden , Ovcrften en Capiteinen met
elffchepen naar Texel , de Maas en Zeeland, en
de naafte fteden, om daar mede te triompheren

:

en na dat de faam zyn ontzaggelyke naam en ee-

re overal wyd hadde uitgeblazen
,
quam hy ge-

zont en behouden t’huis,en verhaalde den Heeren

Staten en de Vuns van Orangie,a\le zyn wedervaren o

Deze bedankten den onvergeldbaren Overfte
ten hoogften,overmits hy eerft met een klein ge-

tal van fchepen verzien zynde, den moed niet

hadde verloren gegeven. In de fteden liep hem
alle man te gemoet , en verwonderde zich over
de Soldaten en Matrozen,meeft over onzen Ad-
miraal.Een yegelyk eerde dezen Helt,al waar hy
van den Hemel gezonden , om de Zee te bevry-

den,en te beveiligen. Zy loven hem,die voor het

gemene beite onbefchroomt eerft met weinige

fche-
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fchepen zig zo voorzigtig droeg. Zy zeggen,dai

waar d’Admiraal was , daar was de overwinnin-

ge:zy roemen dat de kans te water onder zyn be-

leit gekeert istdat hy weder moed byzet den Ca»

piteinen en Matrozen die te voren het hooft lie-

ten hangen: dat hun aller herten van nieus bran-

den om te vechten, dien te voren door het ver-

drietig dryven op ’t water , zonder yet byzon-

ders uit te rechten , de moet ontzonken was.

Hier van had elk den mond vol, menfpraknu
niet meer van Kalloo, maar van den zegenrijken

fcheepsftrijd } niet hoe der Koopluiden Sche-

pen genomen,maar de Gallioenen verovert zijn,

men praat nu niet van Gelder, Huift en Scheld

,

maar van Calis, Zandwijk, Doeveren en den

Teems , en andere nabuurige plaatzen daar de

Spaanfche de neerlaag kregen. Doch te Duin-

kerken, Antwerpen en Bruflel , was groote ver-

flagendheid. Men loopter al bevende langs de

Uratenj d’ een ondervraagt den ander ; men on-

derzoekt wat Bode met zulk een quade tijding

aankomt,elk een neemt dit fwaar verlies ter her-

te.In Spanjen,Portugaal,Galiflien,Bifcayen be-

treurt d’een zijne broeders,d’ander zijn kinders,

d’ander fijn ouders,en elk mengelt fijn byfonder

verlies met d algemene fchade. Vele die wat
floutmoediger zijn, mompelen,dat men de Ne-
derlanders behoort te laten varen , of hen met

beftant ofvrede neder te zettenft welk zo ’t niet

gebeurt, lichtelijk zoude het gebeuren, dat de

Hollanders zelfs eerftdaags de Rivieren van Lif-

febon enSivilien fouden komen beftokemdat de

triumpherend# vyant niet zou ftant houden daar
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1

hy verwonnen heeft ,
maar verder zoeken te

gaan , daar hem zijn begeerlijkheid van verdere

wind en eer naar toe drijft.

Maar om dezen onzen triomph meer luider te

geven, zal ik alle oude Zeeftrijden en triomphen
op halen, en met deze onze Vidtorie gelijken. In

die vermaarde reis na Kolcbcs om het gulde Vlies

te halen, zijnde de eerde bekende Zeevaart van

alle voorgaande eeuwen,munten uit als Zeehel-

denjafon, Hercules, Telumon, Kaflor, en Pollux, Jupijns

Zonen: in deze hebben Oquendo
,
Andreas de Caftro*

Lopes , Ho^iiis, en Frans Feio den voortogt. De voor-

gaande hebben Kolchos ingenomen j maarwy
de Galioenen

,
die jaarlijks het gulden Vlies in

Tent gaan halen,gevangen. Doen de La^edcmo-
nilche Lyz.ander

,

als hy in de Haven van Athenen
met zijn ganfche Vloot bejegerr, bezet was van
zijn vyands fchepen,zo heeft hy fijn foldaten hei-

melijk tc lande gezet,en elders gezonden.Oquen-
do dededefgelijks,en zette,om zich te ontladen*

zijn foldaten aan land, en zond hen met nieuwe
Engelfefchepen na Vlaanderen. Doen Clubriae

d'Athenienfcr met zijn Vloot zoude vechten, en
een blixem voor zi jn (chip nederviel,feide hy,ntt

is het vechtens tijt
j
nadien Jupijn de Koning der

Goden te kennen geeft, dat de Goden met ons
zijn. Doen de Heer Tromp tegen de Spanjaarts

foude vegten,en tot zijn groot gel uk de loefvan
den vyand kreeg,fiprak hy:nu is ’t vegtens tijd,nti

wy doorGods genade bové wint fijn,en vaft hem
tot den drijt beroepen worden.Doen Alexander de

Grote, deZeedad Tyrus met een geweldig groot:

«n driftig gebou van hout zogt te vermeederenj

H h ’ roei-
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roeiden de Tyaiers met een Galei met Pek,Zwa-
vel en Harft beftreken , op dat Magedonifche
llorm-gebou aan, het welk aangefteken zijnde,

20 begon de vlam zich wijder uit te Ipreien
, en

dede dat geweldige werldtuk midden door bar-

llen.Menkon ook geen ander gewelt bedenken
om Galioenen te overweldigen, als met dier ge-

lijke flag van brandftichtinge,die te verbranden

en vernielen. AttiliuiRegulm, Amilcars Vloot fcha-

deloos gemaakt hebbende , bemachtigde drie

en t’feflig Schepen. De Prin$e van Orangie , Op-
per-Admiraal van de Zee , triumpheert nu over

20 vele en meer Schepen. C. Acilius, een Soldaat

van Cafar, zijn rechter hand , in den Scheeps-

ftrijt voor Marfilien aan ’s viants fchip geflagen,

en verloren hebbende, vatte het zelve Schip aan

met zijn flinker hand, noch lied het niet los,voor

dat het ingenomen zijnde , te gronde ging.

Mufch , een Capitein van onzen Admiraal , ver-

brande met geen mindere moedigheid , met het

Portugaalfche Galioen, noch was’er niet af te

rukken,voor dat ’s vyants fchip tegelijk met het

zijne zonk. Alcibiades joeg Mmdarus
, eenZee-o-

verfte over de Vloot van Sparren op flrand , en

veroverde dertig Schepen. De Hollandfche Al-

eibiades , dreef de Spaanfche Vloot op de kullen

van Engeland, en ging ftrijken met den prijs van

van veertig geweldiger Schepen. Mage
, een O-

verfte over de Vloot van Karthago, zijn fchepen

verloren hebbende, gingen met fchande lopen.

Antboni Oquendo ziende zijn Vloot verflroit en

vermand ( om het quaadfle niet te zeggen )
zo

m en hem vo or geen verlater zal houden ,
brogt

met
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met zijne vlugt te wege , dat de acht fchepen 5

die hy behouden overgebragt heeft , zelve ge-

tuigen zijn van zijne neerlage , tot fpot van hem
en zijn volk. Hy wou den Cardiuaal Infant doen
gelooven dat de kans van 't voorleden Jaarge-
keertwas, en dat die wifpeltuurige Godin den
nieuwen Prins toen liefkoofde , om hem des te

gewifler te treffen. Fompejus de Groote beliegt

den oorlog tegens de Zee-rovers, binnen drie

maandemd’Admiraal Tromp dezen oorlog tegens

Spaanjen, ontrent in drie weken. App'rn clattdm

maakte tuffcben Siqilien en Itaiien , tuffchen

Scylla en CHarijbdis de Vloot van den Siracuzi-

fchen ttieron te fchande: Tromp bragt het zelve te

wege tuffchen Calis en Doeveren. Vocanius, der

Romeinen ovcrfte, van Lucullm afgezonden om
te vervolgen de overige fchepen van Mithri-

dates , achterhaalde eenige. d’Onze vervolg-

de ook de fchepen, die vluchten, enkreeg’ef
ook eenige. Als Marcus Cl. Marccllus

,
Sigilien

te water beftreed, werd hy daar tegen van de
Sicilianen met geweldige Brantfpiegcls gequelt

en bevochten. De Spaanjaart, die groter en
onwinnelijker fchepen Iiadde, word door onze
brandfchepen, zeer aardig toegereet, en manne-
lijk aangebracht , Vulcanus ten beften gegeven y

en in de brand geileken. Doen DuiUius en Cornc-

lius Burgemeefters waren, was alleen de fnelle

toeredinge der fchepen oorzake van de victorie.

In deze onzegelcgentheid was de onverwachte
toeruftinge onzer fchepen oorzaak van de zege
en overwinninge. Neoptolemus een Overfte van
Mithridates verwon Luntllus bv Gilippus

H h a de
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de Lagedemonier verwon Nurn bySyracuzen.
Maar noch gelukkiger is onzen Admiraal,dat hy
zynen vyant verwonnen heeft , en zelfs’er afge-

komen is.Daar was noit grooter flag op Zee,dan-

onder het Burgemeefterfchap van Luclatius en
Cd/«hw,doen der Carthaginenzer Vloot van leef-

tocht, volk , Schans-kleden en wapenen overla-

den was, en de Schepen te groot en te zwaar om
te keeren : maar der Romeinen Vloot maar be-

ftont,gelijk nu de onze mede,uit lichte en handi-

ge Schepen
,
die met hunne roers

, als een paard

met zyn toom ,
befluert konde werden , en dan

hier en daar, naar gelegentheid, lichtelyk op aan

zetten. Insgelyks inden Scheepsftryd tuflchen

C&far en Cleopatra waren de Schepen van haar,ge-

lyk nu ook der Spaanjaarden, fwaar en hoog op-

geboeid,zo datze niet dan met groote moeite en

arbeid konnen voortkomen : Maar Ca^ars, als

ook der Hollanderen ,
waren bequaam tot alles,

wat nodig was , en licht om te drayen en te fwa-

yen. De Vek-heer Duillius , niet vermoeit mette

triomph-flacy van eenen dag,liet,doen der Vanen

Vloot by Liparas verflagen was,zo lang hy leefde,

toortzen voor zich dragen , en deTrompet bla-

zen,als of noch daaglyks triompheerde.Wat eer

onzen Neerlandfchen Zee-helt te verwachten

heeft, weet ik niet,doch zoud’er niet tegen heb-

ben, zo yemant achte, dat men ter gedachteniflê

van zo een groote zake,’s verwinners wapen met

zo veel voorftevens behoort te kronen,als hy den

Spanjaart fchepen uit de vuift gewrongen heeft.

De gedenkwaardige toeruftinge van Xerxes op

Grieken gedaan ,
beflaat hele boeken van de ou-
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de Hillóry-fchryvers. En hoewel de Vloot van

den Pei liaarfgrooter was van fchepen ,
en mag-

tiger van Krygsvolk, nochtans is zy in vele delen

deze Vloot van Spanjen gelyk. Deoorzake die

den magtigen Xerxes bewogen heeft , omGiie-
kenlant met gewelt aan te tallen, was een ouden
ingeworteldcn haat, waar mede hy tegen de

Grieken ingenomen was , om dat zy die Joniers

tegenszynen vader Dartum vechtende, byftant

hadden gedaan. De oorzake die den Konink van

Spanjen bewogen heeft tot deze fcheeps-tocht,

is insgelyks een ouden wrok ,
die hy heeft op de

Nederlanden en hare oude vryheid. Xerxes heeft

zyne Vloot, die by zyn vaders heerfchappye on-

gelukkelyk was aangevangen,in vyfjaren toege-

reet. Vbilippus de vierde heeft de Vloot by zyn

Grootvader Thilippus de tweede toegerull 1

Nu met meerder ongeluk hervat. Xerxes
, als hy

’s morgens vroeg de fcheeps-llryd aanzag, ftont

hy op een verheven hoogte, en hadde nevens

hem Haan eenigefchryvers, die den toellant en

gelegentheit van den gantfchen flag befchryven

zouden.Zonder twyfel heeft hier ook ofd’een of

d’ander Schryver op ’t Galioen om hoogge-
llaan,om te befchryven zodanige uitkomfte, die

voor ons ongelukkig, voorden Spanjaart ge-

wenfcht zoude uitvallen. Doen ter tyd heeft der

Perzen Koning,naar de wyze zyns lands, de Zon
aangebeden. Maar wy den eenigen God, Heere
des Hemels en der Aarden. Hier in verfchillen

wyvan Themijhcles der Grieken Admiraal, dat

deze met een Barbarifche wreetheid drie nich-

ten van Xerxes, geboren uit zyn zufter Saniace, by

H h 5
hem
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hem gevankelyk gehouden, den Gpd Bacchuj

heeft opgeoffert en geflagt. Maar wy hebben in

dezen Zee-flag heilige gebeden God onzen
fchepper opgeoffert. Doen waren de Vice-Ad-
miralen van Themtftocles,Amimas,Zoficles,Ljrcomedes,

Arifiides.Nu waren onder d’Heer Tromp,de Kom-
mandeur Houtebee

n

, vermaart door het onvert-
zaagt aantallen van de Silver-Vloot , nu onlangs
geleden,en Vice-Admiralen ,

Witten Wittenfz., Jan
Evertfx. , en de Kapiteinen,Pyewyf,C4«,Co/^cr,G4-

le^LichcbartfRedijk^en andere,die hare manhaftige
en ftrydbare handengonzen Admiraal trouwelyk
leenden.In de Vloot van Xerxes was Admiraal A-
riamenes, in d’onzc d’Heer Tromp,in de Spaanfche
Oquendo,alle mannen vermaart door zee- fh yden.

De (lag opgeheven te water tegen Xerxes , (leun-

de op het Orakel en uitfpraak van den voorzeg-
genden Apollo’t Welk dit was : Datmen de Stad van

Athenen moejie befchermen met boute Muiren. De (lag

opgeheven tegen den Koning van Spaanjen

rulle op de loffelyke uitfpraak ,
en befluit van de

Hoog Mogende Heeren Staten: welk hier op uit

liep : Datmen de Spaanfche macht insgelijks moeft tegen

ƒlaan met boute mui?en.Doen vochtmen om de vry-

heidvande Griekfcheen Afiatifche Zee en wa-
teren, nu om de vryheid van de gantfche Zee.

Doen is dat groot vei fchil tuffehen den Meed en

Grïekywie van beiden meeiler ter Zee was,ter ne-

dertreleit, niet met Papieren , ofna befchreven

rechten, ofdoor uitfpraak van eenig Hof, maar

niet Rapieren, vier en zwaar-t. Nu is mede, naar

eeniger oordeel,dat zelfde krakkeel geflecht tuf-

fehen 4-n grootagt baren en hooggeleerden scl-
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den , Engels fchry ver, {leunende op de {lukken,

by hem uitte oudheid,dog qualyk verftaan, t’za-

men geraapt,en tuflchen de Vereenigde Neder-
landen, {leunende op hunne oude rechten,die zy
dan , wanneer ’t gemene befte gevaar loopt van
eenige merkelijke{chadetelyden,nietdan door
noodweir, trachten voor te ftaan. Achtende het
raatzamer een zake van zulk een groot belan-

gen, haar beloop te laten hebben op hetbeftue-

ren van Gods voorzienigheid, dan op’twaar-
fchynlyk en twyfelachtig knibbelen en pleiten

van Regtsgeleerden , hoe geleert zy ook mogen
wezen. Doen raakte om den hals de bloem der
Perzen,nu der Spanjaarden. Themiftodes wert qua-
lyk van zyn Vaderlant geloont,gelyk ook Miltia-

des en Phopon : maar nu vertrouwen wy vaftelyk,

dat onze republyke, die door dezen flag, behou-
den is,van deze fmette van ondankbaarheid noit

bezoedelt zal werden, cbimon,de nazaat van The -

miftocles , floeg de Perzen driemaal op eenen dag.
d’Onze telt ook, zomende verfcheiden Admi-
raalfchappen van de Vloot aanziet , even zo veel

zegen en Vidlorien. Wy hebben Xerxes inden
perzoon vandenKoning van Spanjen verwon-
nen. Zyn Hoogheidden Prince van Orangien , als op-
per-Admiraal met Themi(ïocles,tn Tromp met Aria-

menes Vice-Admiraal gelyk gemaakt. En den
neerlaag vanCallomet het vangen en ftaan der
Portugezen en Kaftilianen betaalt. Om een uit-

muntent exempel onzer eeuwe by de oude te

voegen
, zo is’er een geweldige en bloedige flag

in Lepanten gevallen, tuflchen de Chriftenen en
Mahumetifien,d^x in dees onze flag de Chriftenen

H h 4 he-
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helaas ! tegen malkanderen ten ftryde gekomen
zyn.In die flag was God de zake der Chriftcnen,

als rechtveerdiger zynde gunftigjonder’t opper-

beleit van Don Jan cl'Anftna. Maar nu in deze een

gedeelte der Ch rillenen-, onder het beleit van

den Admiraal , zyn Booghelt de Prime van Orangie,

wiens zaak regtveerdiger is dan die van Spanjen.

Eerft vochten de vyaoden der Chriilenen voor
wint, daar na tegen wint. Zo vochten de Spaan-
jaarts ook tegen ons eerft boven wints , en daar

na onder de w int. DerTurken Galeyen fchoten

dikwils om hare hoogte mis, en over de fchepen

van den Ooftenryker heen.Óm dezelve oorzake

hebben degeweldigeenhoog opgeboeide fche-

pen der Spanjaarden de Nederlanders min be-

schadigt. Doen beftookten in den Maant van

Oétober , a's ’t vinnig teken van den Scorpioen

heerfchtc, de twee groote dwingelanden var> A-
ftaen Europa malkanderen. Nufneuvelt door

de Nederlander den SpaanfcUen Koning, ook
in de zelve Maand. Doen kreeg den Turk,die de

Maan voerde in zyn vlaggen,de nederlaag, door

de Chriitenen die ’t Kruis tot haar teken voer-

den.Nu vak de Arent door den Nederlandfchen
Lceu.Prylt vry u Bootsvolk gy volkeren van Ar-

gos , en erkent naar zo veel eeuwen in de Neder-
landers de weerflag van uw dapperheid. Hoort
Tlunicicïs, Tyrïers, Sydonters , cn gy van Cilicien , die

eerft de fchepen gebout hebt
,
en beelt u zelver

«iet in,dat uwe ecuwe alleen'
t
ge welt van de zee

gehad heeft. Leert gy Thracert, Mjzen, gy van Co-

iintken, Kreten, en gy van Atbenen, dat Hollant ook

met zyne fchepen de zee doorzeilt,en leert op de

zee
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zee de Ree befchei men , en over der Koningen
Vloten triumpheren. Ziet uit deze daad alleen

gyvati Kartbago , die de geeïïel zyrgeweeft van

Romen ,
het onweer van Sicilien , en de dwang

van Spanjen
, hoe qualyk wy ook den Spanjaart

en den Siciliaan lyden mogen. Pyzandren, Lyzan-

dren,Agefilaén , Ncarcben,Timoleattten, bieten, Regulen,

Duiden , zyn al oude en vermaarde namen der ge-

ner die overwioners en overften op Vloten ge-

weeft zyn.ïn Hollant en Zeelant zyn de Boyfitten,

'Juftijnen, Donzen, Duivenvoorden, Opdammen , Heems-

kerken , Lantberden, Spilbergen, Matdieven, Herewiten,

Necken , Reynjlen, Realen, Karpentieren , Spexen, Brou-

wers, Najfiutpers , Dorpen en Trompen , namen der

Helden , die door haar dapperheid onze midde-

len en de fehatten der Vereenigde Nederlanden

hebben doen vermeerderen en aanwaden.
Noch ift dit niet al

, dat ik te zeggen hebbe

,

deze zeeg’ is zo groot, goedgunftige toehoor-

ders
,
dat wy nu niet behoeven te zoeken , waar

wy der vyanden Steden uitroyen zullen, vermits

heel Spanjen op zee verdelgt is. Zo lang als de

Nederlanden geregeert hebben, enis'ergeen

groter dag aan den Hemel verfchenen , als deze,

op welken de Zeeheld der Nederlanders aan

d’een zijde , en der Spanjaards aan d’ander zijde,

zo dicht hunne fcheeps legers by malkander ge~

flagen, en in flag-oorden geftclt hebben, met.

zulk een geluk, dathetfehijnt, dat ons de Ko-
ning , als door onderhandelinge, die wy met de

zee en wint hebben , overlevert is. En wat heb-
ben wyeen kleine fchade in dien flag geleden,
by zo een grote zege ? Daar word maar een

H h y fchip
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fchip van onze Vloot in den (lag vermift

, cn van
ons krijgs en boodsvolk nauwlijks hondert, daar

wyveritaan en vernemen, dat van de Vyanden
veel duizenden verflagen,verdronken, en gevan-
gen zijn, en veertig fchepen

, zo gezonken, ver-

brand als genomen. De anderen zijn ’t door de
vlugt,ofdoor de hulpe der Engelfchen ontfnapt
en ontkomen.Wy hebben noch noit zo een zeeg
gehad, die ons zo weinig bloeds gekoft heeft.

En dat deed debyzondere toeverzicht van den
Admiraal, die niet en wilde datmen der vyanden
fchepen aan boord klampen en aborderen zou-
de, voor al eer de zelve waren reddeloos en fcha-

deloos gefchoten,op dat zijn volk van de menig-
te, die op der vyanden Admiraals waren, niet en
Zoude vermeeftert en overrompelt worden.
Hierom heeft hy met dikwils wenden en keren

,

aan, ofom, en verby varen , de Vloot der Vyan-
den met Ichieten gematteert en vernielt. Waar
over zullen wyons hier aidermeefl verwonde-
ren ? Over de haaftigheid ? Dat wy de zege den
derden dag hebben verkregen? Over ’t geluk?
Dat het met klein verlies van d’onze gefchied is?

Over den moet en couragie ? Dat wy met mag-
tiger hebben gevochten ? Over eere ? Dat wy in

’t eerfte zo weinig in ’t getal zijnde, zo een gro-

te en wel bemande Vloot in ’t neA in Duins
fleepten ? Of t over Gods gunfle ? Dat de Span-

jaard , door contrarie wind niet konde geraken
uit Duins, wy met de zelve w int f'eiken fchepen

van hier te hulp konden zenden ? Laat de Cou-
rantfchrijvers van Brabant geloven,en ichrijven

dat deoverwinningeaan ’s Konings zyde is ge--

weeft.
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1

weeft. Indienze tellen konnen, laatzeeens reke-

ninge maken van wind en verlies. Laatzeeens

van’t getal der fchepen,die de Koning gezonden

heeft,aftrekken de fchepen, die verloren zijn, en

mette overige winft haar vrolijk maken. Zozy
van zinnen niet berooft zijn,zo moetenze weten,

dat de verwinners plegen te triumpheren,en niet

die verwonnen zijn Houden zy,’t geen zy fchrij-

'vemvoor waaragtig,fo believen fy eens deoogen
te flaan op het droevig gelaat van hunnenPringe,

op het vertoeven en zammelenvan Oqumdo in

Vlaanderen,en fyn kleinagting aldaar,op de ver-

flagentheit der Óverften en Soldaten, die ’t ont-

komen zijn,op het getal der gevangenen, en het

getuigenifle der Engelfchen,en dat gedaan heb-

bende,fullen fy anders leren gevoelen. Dog even

zo zot was Berturdin Mendoz*aiSpa.anCch Ambafla-
deur in Vrankrijk: want hy in ’t Jaar van vijftien

hondert agt en tagtig,doen de Spaanfche Vloot
mede vernielt en verftroit was , in der yl pollen

na Madril zond , om de Koning de Viótorie van
de zijnen te verwittigen, ja liet daar van een ge-

drukt Boexken uitgaan en omlopen, ’t Gaat nu
in’t vijftigftejaar, dat de Koningin van Enge-
land over die Vloot met ons triompheerde, zo
dat ons God door zijn genade dit Jaar, dat nu
daar op gevolgt is, tot een jubeljaar vergunt
heeft. Ik zoude niet buiten de waarheid gaan,
zo ik zeide, dat deze triumphe en zege groter is,

dan dien wy doen ter tijd over groter en machti-

ger Vloot verkregen. Want hoe? Dien verwor-
ven wy met de Engelfche t’zamen: dezen alleen.

Doen was ons maar opgeleid de. haven van

,
• Duin-
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Duinkerken te bezetten.Hier hadden \vy de he-

le Zee tot een rechtplaats. Doen had Plnlippns

eerft en meeft het oog op Engeland: nu eerft en

meeft op ons. Doen vocht d’allerdoorluchtigfte

Koningin Eli^abetb met ons, in eengemenen
oorlog ingewikkeltj om een zelfde oorzaak. Nu
genieten wy met heufcheid en dankbaarheid de

gun ft van de Koning van Engelant , met ons en

de Spaan fche verbonden. Doen werd de Vloot
meer door ftorm en onweer verftroit, als door

dapperheid : nu hebben wy door onze deugd en

manhaftigheid, met Godes hulpe,overwonnen.

Doen kregen de Engelfchen den buit, nu het

Vereenigde Nederland. Doen quamen van hon-

den en vijfendartig fchepen,een oorlogfchip,en

dartig koopvaardy-vaarders , nu zeven en twin-

tig. Doen was Admiraal over de Vloot de Her-

tog van Medina , onervaren in krijgs zaken , maar
doorluchtig van gedachte , en machtig van goe-

deren. Nu hadden wy te doen met een Overfte,

wiens trou en ernft dikwils op de Brafiliaanfche

zee beproeft was. Doen vochten wy met den

Vader Michiel Qqiundo , nietvandeminfteindie

Vloot, nu met den zoon Oqitendo
,
de aller opper-

fte in deze. Doen konde de afgematte Vloot

met de hulpe, dien Parma in Vlaanderen by hem
hadde, niet verquikt en bygeftaan worden. Dog
deze is met eenige honderden van foldaten en

matrozen, uit Duinkerken in Engelant overgc-

voer r,verfterkt.Doen (lont Engelant,noch Yer-

lant voor den vluchtenden Spanjaaa: open. Nu
heeftze Engelant in hunnen nood ververfchinge

cn toevoer van alles gedaan. Doen was de neder-
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Jaag een verlichting van oorlog voor Henderi£
Bourbon , die om de kroon van Vrankrijk vocht

,

daar zich de Spanjaart tegen kante.Nu komt de*

zejegenwoordige neerlage der Vyanden wel te

pas, zijn zone den Koning Bodewijk, die met ons

aan groter Oorlog vaft is. De voorgaande Zee-
ftrijd viel voor, doen onze regering noch in haar

kindfche Jaren was,en maar effen eerft begon te

bloeien: deze in dien tijd, dat de nabuirige Vor-

ften ons het geluk van onzen flaat , nu als vol-

waflèn zijnde, benijden, en daarjaloers op zijn.

Zo wenfeh ik u dan
, gy Vaders des Vaderlands ,

wegen deze doorluchtige en heerlijke Viftori^,

alle eer, roem en geluk, ’t Geen door uwen wil

wijflijk en rechtvaardig belaft is»en geordineerd
hebben uwe Mogendheden machtig en geluk-
kiglijk verkregen. Heeft men immermeer moe-
ten toezien, dat de Koning van Spanjen geen
meefter van de zee zoude worden , en die in zijn

gewelt krijgen,zo was ’t nu tijd.De Kaftiliaanfe

pookftont ons allen op de keel , en’t Spaanfche
lemmet zoud ons allen in ’t harte gedout ge-

wed t fijn,had uwe voorfigtigheit den fteek niet

verzet ch geweert. Gaat zo voort en verdedigt

uwe burgers, met boute muiren, als men met
ftene muiren niet en kan. Steden en beftaan niet

in wallen en muiren,maar in de burgers zelf. Als

gy t’zee vaard, vaard een goed en loflijk deel van
u volk en burgery mede. Zoekt gy huizenPSche-
pen zijn ook huizen. Wiltgy Steden bouwen?
Bout Vloten daar ganüche huisgezinnen in be-
grepenworden. Altoos zijn demagtigfte Vor-
ften geweeft,die meefter ter Zee waren.Gy hebt

door



494 Casper van Baerles
door uwe daden, op den Oceaan zo veel jaren

betoont.uwen naana over al ontzaglijk gemaakt,
Gy betoont nu ook , dattet uwe dapperheid al

eens is , of gy te paart ofte fcheep, te water of te

lant vecht. Uwe inwoonders ftonden beducht,

ofin dezen gelegentheid , en op die plaats , daar

Duim in Engelant is, en dien de Koninklijke

Majefteit van groot Brittanjen zich eygent, wel
geoorloft zoude Zijn, den viand aan tetaften.

Maar laat my een vry woort in een vrye regerin-
ge fpreken: Noot , breekt wet, bezonder in den
oorlog , daar men zelden den tijd van vechten

,

naar den Zandloper mag rekenen , en de plaats

van den flag, met roeden op ’t nauft afmeten. De
Spaanfche Vloot lag op de Ree van Engelant
befloten en bezet, onder ’t befchut,zo ’t fcheen,

van den hoogden Koning, op dat zy den proef

zouden nemen , wat hert wy hadden, om ’t ont-

zag van zijn Koninklijke Majefteit.Gy zout zon-

der twyfel,had gy den Spanjaart gefpaart en ont-

zien, die ons over zee den oorlog komt aan doen,

en bedtijden, van de Engelfchen, Franfchenen
nabuirigen, ja by den Spanjaart zelfveracht en

verfmaad zijn geweed. Wie zal, nu gy,eerd ver-

ongelykt zynde,aangevallen zyt,en met’s vyants

verderfgetoont hebt, datgy onwinnelykzijt,

eens twyfelen
,
ofde Zee daatvoorde verwin-

ners open? Hy bedriegt zich, die de palen van u-

we eere en ’t gemene befte,met een draad wil af-

meten. Men vaart en trekt zo veer als ’t de Zee
en diepte toelaat. Als wy aan grond vaft liggen

en gedram zyn , ftaan wy onder een ander. De
Regrsgcleerden mogen knibbelen over de

gren-
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grenzen van de Zee. ’t Is al recht voor denVor-

ften , zonder ’t welk de Burger niet kan behou-
den blyven. ’t Is niet lang geleden, en 't heugt u
noch, dat gy zonder groote ldachte te doen,ver-

duldig droegt , dat uwe ftromen gelchonden
wierden.De rechten laten toe, dat men een wilt

ofmifdadigen in een anders gebied vervolge.En
wie zal ontkennen , dat deze vervaarlijke Vloot
en Zeeleger in d’engte van Britanjen , als in een

vreemt water gejaagt en bezet,niet toe en hoort

hem,dieze vervolgt Zo een bekent ftraat-fchen-

der,over een ander mans gront willende gaan,of
door een anders floot varen , zekerlyk voor had
myn huis in brand te deken , ofyemant om hals

te brengen, de natuir roept zelfs, datmenden
ftraat-fchender overvallen mag, en niet naar

’t vonnis vanderegts-banken behoeft te wach-
ten,terwyler gevaar in ’t marren is. Wie zal dan
fwarigheit maken , van den Spanjaart , zich op
ftrant van den allervredigften Koning onthou-
dende,en op ons verderfuit zynde,aan te tarten ?

Ook zullen de Rechtsgeleerden wel te ftillen

wezen, nu d’overwinnendepartye God zelfs be-

haagt heeft. Men leeft veel van Landmeters,
maar van Zeemeters niet met allen. De natuir

weet van geen Zon , lucht ofte Zee , die eigen is.

Wy quanten op Reen, allen Zeevarenden ge-
meen , die God , wanneer de Zee door ftorm en
onweer ontftelt is, niet een volk alleen

,
maar al-

len tot een toevlugt verleent heeft. Wy quamen
en verw’den met 's vyants bloed lucht en water,
die voor allen open rtaan. Hylyd niet,datdezee
bepaalt werde , die de zelve , als hy wil

,
in zyn
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inagt heeft ,

en met het flaal alle hinderpalen uit

te weeg helpen , en zich zelfeen weg banen kan.

’s Is onlydelyk , datmen ons van dat deel des O-
ceaans berove, daardoor onze gemeente als den

adem haalt, daar de Koopman door leeft, de ge-

mene en ieder in ’t byzonder fchatkiften van

klinken , en waar door de fchatten en v/aren van

Ooften, Zuiden en Weften,verhandelt worden,

’k Zal yet zeggen, dat noch grooter is. Gy hebt

voor ’t regt van groot Brittanjen zelfs geftreden,

en den vyanr geftraft , die op ’s Konings ernftig

verbod van malkanderen op zyn Ree niet te be-

fchadigen,niet en pafte.Ook vermogt den Span-

jaart met zulke Vloten op die Ree niet teko-

men.En wy quamender niet,voor dat hy’er ecrft

gekomen was. Gy hebt die ftoutigheid , als uit

Konings naam gewroken , doen hy zelf om de

macht van die Spaanfche Vloot,het doen ter tyd

niet doen koude. Befchermt dan , ó Vaders , en

houd wel vaft de vryheid
,
die geen eerlyk man

,

dan met zyn ziele verlieft.Gy hebtze met de wa-
penen vaft geftelt , die onze voor-ouders mette

wapenen verkregen hebben.Gy hebt daar mede
betuigt , dat den Oceaan en de groote Zee ons

mede toebehoort.Gy hebt de zee,van den Span-

jaart befloten , niet als fchryvers met papier en

pennen , maar als verwinners met,vuur en rapier

geopent. Door deze daad heeft uregeringe een

luifter en aanzien gekregen, en des Spanjaans

verloren. Door deze daad bekomen de uitheem-

fche Vorften , met het huis van Ooftenryk in

oorlog zynde ,
hunnen ouden moed en couragie

weer. Door deze daad fchrikken zy , die u ver-

fchikken. En



Oratie over de Zee-firijd in Duins. 497
En gy, o Hoog-geboren Vorjl Frederik Henri^ t

vlecht deze Laurier-krans als de aanzienlykfte

aan alle voorgaande Laurier-kranflen
, die den

lof van zo veel Viétorien en zegen met zijne

grootheid te boven gaat. Terwyl gy Steden
wind,triumpheert gy over geen grote gedeelten

van den aardbodem.Deze triumph is over de ge-

wonnen en veilig gemaakte Zee. Gy hebt on-
winnelyke Steden, Kaftelemen Sloten verovert»

maar elk in een bezonderen kryg. Nu hebt gy
met eenen tocht ,

en in zo weinig dagen zo veel

iïeden en floten gewonnen en verdelgt, alsgy
Admiraal ter zee fynde,Koninklyke fchepen ver-

fmoort, gevangen en weg gevoert hebt. Vrank-

rijk heeft u den naam en tytel van Hcogbeit , maar
niet de daad, gegeven. Dien gaf u de gunft Go-
des , en deze overwinning. Gy wort door hoge
Koninklyke en heerlyke benamingen en tijtels

doorluchtig , en dat met recht
, door uwe ver-

dienden. Deze Scheeps-triumph is d’uwe , en
d’eere komt u toe, om dat deze zege door uwe
regeringe,uwe beftiering,en door uw’ Soldaten
verworven is. Die hier gevochten hebben, heb-
ben overwonnen. Die hebben allermeefl: ge-
vochten , die den flag hebben belaft, beftiert en
beleit. De Fortuin twyffelt noch

, waar zy den
paalfteen van uweeere zetten zal. Zy is bezig
met een weg te water en te lande te banen, en
flrekt die al wijder en wijder uit. De Trommels
en flaan niet alleen, maar de Zee Trompetten
blazen den naam van Orangien over al uit. Sala-

mi* heeft Tbemijlocles

,

de Haven van Cartbago ,

XMifpih en de engten van sicü'un hebben Gylip-
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put den Spartaanfchen Veld-heer beroemd ge-
maakt. Dmns inEngelant,deHaven van Doeve-

rm,Kent,de Teems,ca alwat namen van Stranden,

fioofden , Revieren en Reden, naarby geweeft
zijn, hebben u op den hoogden top van eer en
glory doen (tijgen.

Doch gy Spaanfche Overften, leert, zo gy ly-

den meugt, dat een Hollander wat moediger
fpreke, datter niet zo vaft, hecht, fterk is, of

’t loopt in ’t gevaar , om van een minder en on-
derker verzwakt en verkaeuft te worden: dat

den Arent zomtijds der Duiven aes wort,dat een
benaudc Vyand de wanhoop te hulpe neemt,en
als hy met middelmatige middelen zig voor on-
heil met belchutten kan,*t uitterfte met der hant
neemt. Gy quaamt ons uit de Karwje by , als

oft’ergeen plaatzenin Brazilien, en in de hoog-
ten van Galiqien waren,om van de Franfchen of
Hollanders nedergehouwen te worden, t’ls de
natuur gelijk, dat, als gy ’t uwe befchermt hebt,

dat gy dan gaat om een ander het zijne te bene-
men. De Franfman leit u op de neus, en gy gaat ,

verre van u V aderland beftoken een volk , dat in
j

de baren gewiegt en opgevoet is. Weerd de I

fchrik eerft van uwer inboorlingen hals, eer gy j

dien anderen op ’t lyfjaagt.Wort toch eens wys
door de menigte van uwe nederlagen op Zee.

Deze zelfde Straat en Rede van Britanjen zal

het waar maaken , in , en op de welke die over al

de werd t vermaarde Vloot in 't Jaar 1588. ver-

zopen en om gekomen is. Gelooft gy Bojfu niet,

dien wy in de Zuider- zee verwonnen, zijn fche-

pen ontweldigt, cn gevangen genomen hebben

!



Oratie over de Zee-ftijd in Duins. 499
Gelooft gy Frederik^Spinola nier, wiens machtige

Galeien , de Overfte omhals geraakt zijnde, de

Zeelander in zijne Haven gefleept heeft ? Of
Graaf Jan van Naffau, wiens gehele Vloot wy
onlangs ter Telen met alle zijn Kapiteinen en

Soldaten verovert en binnen gebragt hebben?
de roekeloosheit is niet altijd gelukkig, en het

gunftige geval fpeelt en boert altemets in het

klein, op dat het, als ’t de pijne waard is,een gro-

ter flag geve. ’t Voorleden jaar handelden gy
dertel in u voorfpoet, onze Soldaten qualyk , eil

fleepten hen by rotten en troupen door lieden

,

over markten en ftraten , om van uVolk befpot

te worden. Zyn Hoogheit de Cardinaalgedenke,
datFranpois de eerlte,Konink vanVrankryk,doen
hy van zijn overgrootvader Keifer Karei in Span-

jen in de gevangenifle gehouden wert, met gro •

te letters aan de wanden van denKerker fchreef.

Huiden my,Morgen dy. De kans is verkeert,en gelyk
Capua (een Stad daar Hannibal overwonnen wert)

eertyds Hannibals Kanna [een plaats daar de Ro-
meinen de neerlaag hadden tegen Hannibal] wa-
ren,zo zijn nu de engten van Brictanjen des Car-

dinaals Caüoo geworden.
En gy eelmoedige en manhafte Held Matten

Harpenfz. Trmp , leeft en zweeft op der aarden *

door de eeuwige heucheniflè van uwe daden.
Te welker dage dat gy die loffelyke Zee-ftryd

gevochten hebt , zo hebt gy gantlch Europa
doen geloven,dat de manhaftigheit,met de oude
Duillen , Scïpioenen, Regalen, Chimonen , en Yompeeti,

noch op dezen den dag niet verflorven en is. Ik
beken.’t feit was ftout,dat gy aangevangen hebr$

I i 2 maar
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maar wy weten , dat ,

als het op ’t welvaren van
Landen en fteden aankomt, de manhaftigfte aart

flagen de zekerfte zijn.’t Geit dan geen leuteren

ofzammelen.De occafie is licht, en in een ogen-
blik ontglipt de gelegentheid van grote dingen
te wege te brengen.Daarom hebt gy wyflyk ge-

daan, toen gy tijd en ftond pafte , Zonder vertoe-

ven ofuitftel te zoeken.Ziet hetjuigen en ’t ge-

luk wenfehen aller Burgeren aan. Elk ftryd te-

gen den anderen , om u alle eer en dienft te be-
wijzen Ia die zelve Goden(zo de Heidenen ple-

gen te fpreken ) waar door gy gewonnen hebt

,

namentlyk Neptunits, JEolus, Tethijs, Vulcanus, of-

feren wy u op. Alle Steden daar gy deurreift

,

zien u met verwondering aan Zy roepen alle,dat

gy om u onvertfaagt en gelukkig beftaan waar-
dig zijt, dat de winden uwe Vloot ten dienfte

ftaan. Gy hebt door uwe dapperheit, Krygs er-

varentheit te water, en ’t gezag der Heren staten

,

de overwinninge verkregen. Wel aan dan,

kloekmoedige Tromp
, neemt voorts moet, ver-

mids gy gelukkig zijt, zo door de overwinninge

zelfs, als over het geluk wenfehen van alle het

Lant,van Staten
, zijn Hoogbeit, Gemeimen, Scholen,

en 't gantfche volk. Leeft vol eere, naar dien gy
dat feit hebt te wege gebracht, waar over de na-

buren verbaaft ftaan , deNeerlanders verwon-
dert zijn

, de Spanjaart fchrikken , en ’t welk de

nakomelingen lange jaren naar ons met luft en

yverzuilen vertellen en loven.

Maargy, óaldermachtigfteen hoogfte God,
opperen onverwinnelijke Heer van den Oce-

aan, wy vallen uv/eMajefteit met nederige en

dank-
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1

dankbare herten te voet. ’t Is u werk en doen , al

wat wy groots en lofwaardigs gedaan hebben.

Gy hebt onzen Admiraal het hart ingeftort , om
dit werk te durven beftaan. Gy hebt hem het

vermogen en de macht gegeven om dat zelve te

hunnen uitvoeren.Gy loecht uit den hogen He-
mel, over het prachtig Spanje , dat met zijn ver-

vaarlyke fchepen quam aangezeylt, en hebt den
magtigften Koning op der aarden,met een mag-
tigerhant ter neder gevelt,zyn fchepen verftroit,

verbrand, en verzonken. Gy hebt de winden be-

laft,datze ons ten dienft zouden waayen. De Oo-
ite winden hebt gy uit uwe heimelijke en onbe-
kende fchatkamers gehaalt, om onze fchepen

naar de Vyand bequamelijk te voeren. Gy hebt
door de zelve den Vyand op de Engelfche Ree
gehouden

, dat hy niet weg en kon. Onze Kapi-
teinen hebt gy gewapent met wy$heit,de Solda-

ten en Matrozen met kloekmoedigheid, en met
verfmaden des doots. Dat onze oogen dit gezien

hebben, dat onze ooren dit gehoon hebben, dat

gy ó grote God dit gedaan hebt, zullen wy ons

kinderen en kindskinderen vertellen. Ik zal zin-

gen met uwen Mozes : De Heer is mijn (lerkte , en

mijn loff, hy is mijn hej/l en zalïgheit. lk^zal den Becre

rnynen Godgroot manken,en den God on^er Vaderen ver-

heffen. De Heer is als een kyygs-held , zffn naam is Al-

machtig. Hyfiortede fchepen van Phiüppus, en zijn

heit krachten m Zee , en zyn befte Vvrfien zijn verzopen

en verfmoord, Afgronden overflolpten hen, en zy zonken
als een /teen . Uwe rechterhand , o Heere is beroemt door

fierkt e,urne rechterhandfioeg den vyant.Door uwe menig-

fuldige eere verwontgy myne xyarden. Gy zond uwen

I i 5 toorn,
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toom die ben alsftoppelen ver(Iond. Bewateren zyn door

den adem uwergrimmigheid op malkander getaft , uwe

wint blies en de Zee overflorte^e , uy gingen tegrond als

lood in woejle wijde wateren. Wie is uws gelijk. Hare,on.

der de Helden ? Wie is uws gelijk, die beerlyk. v/t in uw'

hejligdom , verfchrikkelyk. pyfctyk > m dit wonder

werkt. Gun ö eeuwige God j dat wy deze Zege
in waarde houden , en dat wy overwinner van

onze Vyanden , ook orerwinners van ons zelven

zijn. Laat ons de vrede niet verfmaden , als ons

een veylige aangeboden word. Befchutenbe-
fchennt de vrome, machtige, en gelukkige re-

geerders van ’t Vereenigde Nederlant,zijn Hoog-

heid den Prinpe van Orangien, Vader des Vaderlants,

en onvermoeidert befchermer dezer Landen

:

ook den Admiraal van onze Vloot, die huiden

overwinner is. Neemt in u hoede de Kerken ,

Scholen , Burgers , Koopluiden , in deugden en

wetenfehap groeiende Jeugt dezer Stede. Zo
tnoetuwenaam in der eeuwigheid gelooft, ge-

prezen , en van ons allen groot gemaakt en ver^

heerlykt wezen.

Gedaan in de doorlycktige Schole t'dmfierdam den 13 .

van Slagtmaand des jaars 163^*



G E L U K-W ENSCHINGE
Aan den ail'rdoorluchti^flen Prins > Prins

FREDRIK HENDRIK;
Tr'tnce van Oranje, Graaf van Najfou^ &c. Stadhou-

der van Gelderlam, tteüant, Wejt- Vrieflant, &c,

* Ls ik, doorluchfte Prins , betracht en o-

verdenk het algemene heil en gelukza-

ligheid die ons heden te beurt vallen
, zo

kan ik niet nalaten , om u met d’eere die u door
Gods ingeven van de menfehen is op gedragen

,

geluk te wenfehen , en dat door zodanigen flag

eener Oratie , die by niemand van de onzen zal

kunnen nyd verwekken, nochte by niemand van

d’uitheemfchen, uitgezeit onze vyanden, onaan-
genaam wezen.Want gelyk u niet de ftaat-zugr,

of de blinde gunft van ’t wifpeltuirig geluk,
maar uwe deugt ,

die geheel Nederlant genoeg-
zaam bekent is, en manhaftigheit, en de grote
dienften van ’t huis van Oranje , in top van deze

grootfte waardigheid en heerfchappye gevoert

hebben; alzo kan ’t verheffen en ’t vcrheerlyken

,uwer Doorlugtigheit niemant tegens den borffc

floten, dan die gene, wien het oirbaar is, dat het
gemene befte, dat altyd een befchermfter en
handhaaffter van onze oudevryheid geweeftis,
zonder beftierder geregeert wort. Want gy zyt

na de nacht
, die voor ons fchier de laatfte nacht

was, en na dat u broeder Prins Maurits godzalig
inden Hecre ontflapen was, eveneens als een
flieu geftarnte komen verfchijnenj wiens op-

I i 4 gang,



504 Casper van Baerles
gang,even als de opgank van een nieuwe zon,het

Vaderlant,dat in de duiflernifle en droefheit ge-

dompelt lag, verlicht, en het gehate onweer van
d’algemene yerflagenis en droef heit , door een

fchieiyke zonne-fchijn weder verdreven heeft.

Invoegen,dat’er aan te twyfelen valt,ofde droef-

heit,die weder een uit de dood vanden onwinba-
ren helt.uw broeder, gefchept heeft, groter ge-

weeft is, dan de blyfchap, die out enjong , hoog
en laag, over d’opdracht van u Stadhouderfchap

gemaakt heefr.Maar voorwaar,als ’t recht foude

gaan, zo moeft de droefheit zo groot wezen, als

de blijfchap, en de blyfchap als de droefheid,'en

de ondergaande deugt moet niet minder geacht
worden , als d’opgaande. En het is zodanig met
ons menfchen gelegen , datwe alzo grote bly-

fchap maken om de goederen die wy bekomen

,

zoze flegts maar van groot belang zijn,als droef-

heit om degenen, die wy verliezen. Want het

geen wy bekennen aan uw’ Broeder verloren,

datgelovemve vaffelijk aan u weder verkregen

te hebbé. En by aldien onder hem de vermaarde

heerfchappy van het Vercenigde Nederlantge-
bloeit heef t

3
zo falfe onder u de veiligheit en glo-

ri,dienfe verkregen heeft,vorders ongefchonden
bewaren. En, om de waai heit te zeggen , de al-

gemene Hoog Mogende Heeren Staten van het

Vereenigde Nederlant, konden zo grote en ge-

wigtige zaken niet wyflelyker beftieren,dan dat
?
s rykskragten , aan dat zelfde huis en geflacht i

bleven, wiens naam wy gewoon zijn eerbiedic-

heit te betonen, en waar in,door Gods fchikkin*

ge, de kracht en ftcrkte van ons welvaren en be-

fchcr-
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fcherminge fchync gdlelt te zyn. Dit huis is ge-

weeft het huis van Naflbu,een afkomft van God
uit den Hemel gezonden, om over Nederlant te

gebieden} dit huis heeft den allereerfte Land-
voocht over geheel Neerland, Engelbert van

Nalïbu,de broeder van u Groot-vader , uitgele-

vert die van den Kaizer Maximiliaan , na dat hy

voor hem eenige treffelyke daden in Vrankrijk

enVlaandrc had uitgerecht,tot Opperlantvoogt

over deze bloeienfte geweften gelfelt is.Na hem
is gevolgt Hendrik vanNaflbu,£ngelberts neef,

van broeders wege ,
die niet alleen inVrankrijk

over het magtigftekrygsheir van Karei de vyf-

de, als opper Velt- overfte geweeft is ,
maar ook

uit den naam vanden zelfden Keizer over geheel

Brabant , en al d’andere Landfchappen de heer-

fchappy gevoert heeft. In geen geringer eer en

aanfien is geweeft, u overneef Renatus Kabilio-

nenfis,Prins van Oranje,en Stadhouder van Hol-

land , Zeeland , en Vrieflant ,
die , na dat hy het

Hartogdotn van Gelderlant,onder daheerfchap-

py van Keizer Karei gebragt hadde, zijn geluk-

kige en voorfpoedige voortgangen , door een

vroegen,en al te onrype dood afgebroken heeft.

Terftont is het Pringedom van Oranje, en het

Stadhouderfchap van Hollant, Vrieflant, en

Uitrecht , op u Vader Wilhem geftorven } in

welk Stadhouderfchap die aller inzichtigfte

Piins,zich zodanig gedragen heeft,dat hy, nade-

maal hy wel wifte,dat hy by eede aan zijn Vader-

lant en Konink verbonden ftont, niet eerder van
denKoningkis afgevallen, voor al eer dat de
Koningkzich anders aanftelde, als een Koningk

I i 5 zich
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zich behoorde aan te ftellen, noch ook toen niet

opgehouden heeft , het Vaderlant te belcher-

men ,
fchoon dat hy ’t zelve met vrees van lyfen

leven te verliezen [dewijl een opgekogte moor-
der op zyn leven gonk, en 's Koningks dolle uit-

zinnigheid die Vader-moorders met groot geit

daar toe gekocht, en hen verlofgegeven hadde]
befchermen moeite. En alhoewefervan God

,

op ons vertoornt zijnde, geen groter ellende, als

u Vaders dood ons konde toegefchikt worden

,

zo mogen wy nochtans, wanneerwe de gewich-

tige zaken, die u Vader indegevaarlykfte tyden

uitgevoert heeft, in zien, en vry geloven,dat ons

van God zo groot een Prins , tot befcherminge

van ’t Vaderlant, dat zo overhoop lag , is toege-

fchikt , dewijl hem God eerft , na dat de tiranny

gedempt, en de vryheit verkregen was , weder
tot zijn oorlprongk,dat is,in den Hemel voerde.

Na hem
,

als het gemene befte in de bitterfte

haat en uiterfte gevaar der Spanjaarts ftak,is met
den tytel van Stadhouder gevolgt uwen Broeder

Mauritius,die den oorlog onder u Vader begon-

nen , zo gelukkig en veirdig gevoert heeft , dat

hyden Viant, die ons zelfs eerft uiteifchte en

tergde, en na dat zijn krachten in Ooft en Weft-

Indie gebroken waren, gedwongen heeft om
het twaalf-jatig beftand te aanvaarden : en ge-

wizzelyk , had hy zo wel d’oorzaak des oorlogs

kunnen aanvaarden, hy zou hem voor zijn eigen

Velt-overfte gekozen hebben.En alzo is hy door

de naam en faam zijner daden ,
die zich door de

gantfche werelt verfpreiden, den uitheemfehen

volken tot een verwondering en fchrikgewor-
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den, en is niet alleen die Helden,die tegenwoor-

dig leven , maar ook die voor dezen gekeft heb-

ben , in gloryryke daden verre te boven gegaan.

Toen’cr nu om een navolger in u broeders plaats

uitgezien wierde , zo kon’ergeen ander als gy

,

die tot dien einde ter werelt gebrogt en groot

gemaakt zijt, en niet alleen u Voor-ouders,maar

ook onlangs u Vaderen Broeder tot voorgan-

gers in dit waardige ampt gehad hebt
,
gekozen

worden. Invoegen, dat gy, zo dikwils alsge op u
Vader en Broeder uwe gedachten floeg , zo me-
nigmaal ook in d’eene een beeltenifle van een

zonderlinge voorzichtigheid , ind'ander, een

Krygs-mans manhaftigheit, vergezelfchapt met
geluk en voorfpoet , aanfehoude, en beide hun-
ner voetftappen navolgende , niet alleen in hun
gdlacht , maar ook in hunner manhaftigheid

trad. Door deze Vorken is gewiflelyk allereerft

de krijgs-bou-kunk op zijn kei gebracht, en

door hen de krachten en kerkten der Steden
niet min met kunk van oorlog te voeren, als

met vroomheid gekerkt , op dat gy door de
zelfde oeffeningen, door de welke uw Vader
de grondflag van onze heerfchappy geleid heeft,

de gemene en byzondere goederen, en de oor-

logs daden dapper onder u Broeder zijn aan-

gegroeid , de glory van ’t gehele werk zoud
voltoien. En zeker, gy zyt niet alleen hier

door , om dat u de grootke Pringen en Vorften

in maagfehap bekaan , even eens als of zulx by
de afltomke van ’t geflagt zou toegekomen zijn,

aan het roer der regeringe geraakt, maar gy ver-

dient ’et door u eige deugden, datge dat ampt
zult
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zult bekleden, ’tgeenu onbenyc vanydereen
met een vrolyk gejuig, en zo te zeggen, als door

een Hemels orakel, word opgedragen. Gyzyt
niet door drift , door gunft , oftoeneiginge van
't Krygsvolk ,

?
t geen by de Roomfche Keizers

in ’t gebruik is’, maar door raat en reden geko-
zen, byaldien men u,die alleen overgebleven, en
alleen bequaam zyt om zo groot een laft te dra-

gen , en daar niemant nader tot deze glory-ryke

heerfchappy, noch niemant anders is , die tot de

zelve zo wel paffen zou, konde verkiezen, en dit

verkiezen heten mag. Een krygsman was’er van
noden

, wiens ampten gy altemaal hebt bekleet,

zo wel in het gedurig verfmaden des doods,voor

wien van vreze ieder een het hart in de fchoenen

Zakt, als in het ftaan na glory en lof. Een krygs-

overfte was’er van noden,wiens ampt gy tot nog
toe zodanig hebt bedient , datge te laat daar toe

fchynt gekozen te zyn.Want yder gelooft datge

niet alleen door de wetenffchap en ’t gebruik,

maar ook uit de natuur een Velt-overlte gebo-

ren zyt. Een Stadhouder was hier van noden o-

ver de binnen-lantfche zaken ,
zodanig een be-

ftierder gy door de middelmatigheid van treffe-

lijken inborft, door ongehoorde beleeftheid,

goede genegentheit tegensde burgers,en voor-

zigtige beraatflagingcn,in alle manieren afbedt

en vertoont.Toenge noch een aankomende Jon-

gelink was.voerdegy ahals Hopman de troepen,

en krygs- benden , en tafte den vyant moediger

aan
, als u jaren mede brochten , en eer.wiftgeu

niet te bedaren , voor datge met het Spaanlche

bloed u Vaders fohimmen verzoent hadde.Cieen

ding
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ding ftiet u 20 zeer tegens de borft als zammelen

enhoetelen. Hec dralen docht u knechtelyk té

zyn, maar kryg- manhaftig en Koningklyk , een

dinkterftont uit te voeren. Uw hart en zin was
den oorlog,en gy bedde u nu al den zegen in,in-

dien gy flegts maar voorde krygs-benden had
mogen gaan. Dat meeris , de dingen die in den

krygs-handel niet veel geagt worden: als,de da-

gelijkze Wapen-oef¥eninge, ’t verkeren met de

gemene krygs- knechten , en een blakende hitte

en yver tot den oorlog, maakten u byydereen
liefen waart. Daarmen uBroeder vont,daar vont

men u ook. Want noit is u Broeder , die zo me*
nig Stad verovert , zo menig Velt-flag gewon-
nen, en zo menig Vloot vermeeftert heeft, zon-

der u met den zegen gaan ftryken > maargelyk

gy niet weigerde hem met uwe raad en daad te

onderfteunen , en ’t gevaar neffens hem uit te

ftaanralzo wilde hy ook niet gedogen,dat gy van

de lofen glory zoud verfteken,maar aan de zelve

mede deelachtig zyn.Gy ginkt den vyant tegen,

en gy hielt u niet buiten fcheuts, maat nam u
plaats midden onder de oorlogs-troepen , daar

het gevecht op het heetfte afliep: en het docht u
een oneer te wezen, overyemant, dien gy niet

zelfgequeft hadde,te zege-pralen. Gy achte het

voor kinder-fpel, dat onder u bevel gevochten

wierde,zo gy niet u zelfs mede in het gevaar des

oorlogs ftakt, den vyanden het fpits boot , flant

in ’t vechten hielt, de flag ordcns, verftroide, en

geen weg , als door de nederlaag der Vyanden,
fpoeide. Invoegen, datge niet alleen het ampt
van een Velt-overfte , maar ook van een Krygs-

knecht
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Knecht hebt bedient , en niet alleen met onder-
wyzinge en geboden, maar ook met exempels
en daden d’uwen voor gegaan zy t : wy hebben u
zien de krygs»knechten,om flag te leveren, aan-

voeren, de Steden belegeren , de beleggers ver-

jagen, de belegerden verloflen j ja wy hebben u
zien de Ruitery tot het vechten aanporren , cn
nu ’s Vaderiants vryheid , dan ’s Vyants buit , nu
de leerftukken van d’ingewortelde deugt, en de
beloningen van een onfterffelyke glory in volle

vergadering voor het volk ophalen.

En op dat de lofuwer wapenen, niet gfooter,

als de lofvanuw voorzichtigheyt zou zyn, zo

hebtge,m den Raat van Staten geroepen zynde,

toenge noch een Jongelink waart 5ook de krygs-

zaken met uwe raat onderftcunt,en aldaar zoda-

nig oordeel van u gegeven , dat genoegzaam te

kennen gaf,dat in u de hoogfte voorzichtigheid,

en een hoogdravent en gaau verftant noodzake-

ïyk moeite lleken.Na datge eindelyk de troepen

van het voetvolk gelukkig gevoert haddet , zo

zytge ten lellen Veltmaarfchalk over degant-

fche Nederlandfe Ruitery,de grootlle kracht en

zenuw van onze oorlog
,
gemaakt. Uw fiere in-

borll en hoogdravende geeft kon zich ook bin-

nen de enge palen van het Vaderlant niet hou-

den, maar men zent u voor gezant na Engelant *

en het verbont,eertyts met Elizabet aangegaan,

hernieuwende, verwerft aldaar lichtelijk van

Koningk Jacobus d’hulp middelen van de oude

maatfehap. Maar weder uit Engelant gekeerc

zynde,zo kieftmen u overal de Steden, en Hark-

ten,die op de Vlaamfche kuft?
ondcr de gehoor-

zaam-»
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zaamheit der algemeine Heeren Staten ftaantot

Stadhouder : ontfangt alzo het voorfpel en be-

ginzel van uw toekomende waardigheid.Want
dewylineen Velt-overfte, de wetenlchap van
krygshandel,kloekmoedigheid,en achtbaarheid

moeten wezen,wie is’er die u in wetenfchap kan
te boven gaan ? die de krygs-geboden niet al-

leen van u Broeder ontfangen maar ook zelfaan

andere gegeven hebt. En de geboden die gy
gaft, niet altyd uit een anders oordeel,maar ook
uit uw’ eigen oorlogen en overwinningen raap-

te. Gy hebt zo wel in uwe kintsheid , als in uwe
mannelyke jaren , zo wel binnen , als buiten

’s lams } zo wel door wapenen, als door raat \ zo

wel door kunft > als ftarkte j zo wel te paart , als

te voet j zowel te water, als te lande 3 zo wei
voor (lecht Krygs knecht, als voor Veltoverfte,

zo wel in vrede, als in oorlog, oorlog ge-
voert , of by u zelven overdacht , dienge voeren

zou. Op zyn duim te weten, hoe dat het krygs-

heir in ordre moet geftelt worden, hoe voorzig-

telyk datmen verfpieden moet
, en op wat wyze

dat den oodog voortgezet , ofgaande gehouden
moet wordenjdie lofkomt u altemaal alleen toe,

en zijt hierom zonderling pryzens waardig. Hoe
dat de benden, zo wel te voet als te paard

,
moe-

ten gevoert worden , datze niet uit hun plaats

wyken , noch uit hun gelit treden j hoe datmen
de legers moet vaft maken , de gragten ophalen,

de krygs- heiren aan ’t gevecht helpen, en de zel-

ve weder te rug roepen, en eindelyk al wat’er in

•een flag-orde en velt-flagkan voorvallen, dat

hebtge altemaal op uduim, De diepte
5
ondieptes
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en loop van Maas, Waal, Ryn, Yzel, en Scheld*
als ook degelegentheid en fterkte der Steden

,

Bolwerken en Havens , zijn u genoegzaam be-
kent. En, ’tgeen Livius in Hannibal pryft,

s'Vyants plaatzen zijn u zo wel bekent , als uwe
eigen. Maar uwe manhaftigheid des gemoets
kan men in die dingen klaarfchynlyk zien, diege
met hulp , en zonder hulp van andere Vorften

,

treffelyk en heerlyk hebt uitgevoert. Gy hebt

,

toenge in het leger, vergezelfchapt met Briault,

en andere Vorften van den Frangoifchen Adel

,

ginkt , en u door de lagen en liftigheden van
Mendoza , omsingelt en bedrogen vont , u en
d’uwen zeermannelyk daar doorgered, en dé
grootheid van ’t gevaar tot lofen profyt gere-

kent. Want die zomtyds van Fortuin is te leur

geftelt , die zal niet reukeloos de tcgenfpoedige
öorlogs kanzen en toevallen in den wint flaan.

Gy kon
, toenge by de revier de Roer , rondom

van den vyand omsingelt , en bykans al gevan-

gen waart, nochtans niet gevangen worden , en

zy t toenge alrede fcheen overwonnen te wezen,
van de nood een deugt makende, en u raat in

wanhoop verkerende, door Gods hulp met de

zegen noch gaan ftryken. Want zeker , voor u
vochten de faatn van u beroemde naam, en de

gemelde wanhoop, die een zeer grote aanporrin-

ge en prikkel is , om ’t gevaar in de wint te flaan.

Gy hebt de Hoof-ftad in ’t land van Bronfwyk

,

toenze van den magtigen Koningk belegert was,

uit het hoogfte gevaar van ’t beleg verloft, en dit

werk met zo grote gezwindigheid verricht,dat-

xnen eer vvift dat gy gewonnep had, als gekomen
waart,
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waard, ja het gink zo gezwint toe, datge van het

•belegs ontzet teftens de bode en d’uitvoerder

gewee ft zyt. Gy porde toen in Vlaandre,daar de

kans al vry wat in twyfel ftont, gevochten wierf,

en daar by kans het gehele lant aan hing, d’uwen
dapper aan , zo wel óm zich zelven te befcher-

men , als den Vyand mannelyk aan te tarten.

Gyzytink hartje van den winter in het lantvan

Limborg gevallen, en hebt met weinig volkan
Stad Erkele, midden in ’s Vyan'ds land gelegen

,

verovert, verwoeft, en in kolen geleid. Brabant,

door de onvoorzienze aankom ft van uwe Regi-
menten, lilde noch onlangs, en beefde 6n ftont

ilom van verbaaftheid, datze daar de Nederlant-

fche Zoldaat zag liaan , daar het magtig Spanje

de ftoel van haar veiligheid en heerfchappy ge-

ilek heeft. Enmet gemak hadgeal overlang het

lant van Naffbuw, en d’omleggende landen, van

hare flaverny bevryt , indien die Vprften de zin-

nen niet averrechtsgeftaan hadden , en door be-

vallyke verbonden in ’t net gebracht zynde, lie-

ver wilden zonder glory , en yder in ’t byzonder

om ’t leven raken , alshet-fortuin van een glory-

ryke oorlog verzoeken.

En alzo is uwe manhaftigheid, die zich niet

ontziet, om voorliet Vaderland lyfen leven te

wagen, buiten de grenzen harer geboorteplaats

gelprongen,en heeft gepoogt aldaar haar helden

koenheid te doen blyken, daar d’oiifprong en
wiege van haar (lam te vinden is. By u is ook een

achtbaarheid,die in den oorlog een Vekoverften
wel te ftakomt

, en waardoor hy veel te weeg
kan brengen. En gy zyt, die, gelyk ook de lofte-

K k ly-
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lyke Kaizer Germanicus was , achtbaar van ge-

laat en woorden zyt,de misgund en laatdunkend-

heid ,
dewylge de grootheit en achtbaarheit van

h hoogde geluk bezit,te boven geraakt. Van de
gelukzaligheid wil ik in het minde niet fpreken,

die, overmits datze in ons macht niet is, niet ver-

dient om onder de deugden gerekent te wor-
den. God geefu de hoogde gclukzaligheit

,
en

zyn almogende hand voere uwe aanflagenge-

lukkelyk uit. De gedalte van uw perzoon is de
heerfchappy waardig. En wanneerge aan de
heerfchappy gedenkt , zo denktge voorzigtelyk,

dat alle Majedeit op een lofle voet daat : en de-

wylge wel weet , dat tuflehen het hoogde en
Jaagde fortuin,een onderfcheit is, zo houtge het
hoogde in acht en eeren. Ylinge en reukeloos-
heid wort van u door voorzichtigheid en raat

gematigt en betemt. Gy, die op alle gelegent-

heden een wakent oog houd,laat uwe eigen niet

verloren gaan , nochte zijt den vyant behulp-

zaam in den zynen.

Maar onder deze u voortreffelyke en uitde-

kende deugden
, deekt nochtans allermeed uit

,

uwe heusheid, en, die u van het Batavifche volk,

is aangeerft,beleeftheid. Deze beleeftheid munt
in u zodanig uit, dat de natuur u tot deze eenige

deugt fchynt ter werelt gebrocht , d’oeffeninge

tot de zelve geoeffent, en degelukzaligheit daar

toe gefpaart re hebben. Gy toont u zo gemeen-
zaam en minnelyk om een gemeen perzoon te

woort te daan , en geeft yeder een zo gaarne ge-

hoor, om zijn klachten voor u uit te dorten , dat

gy hier door , die alle andere Prinsen in waar-
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digheid overtreft, in goedertierentheid en min-

zaamheitden minftengelyk fchijntte zyn. Ma-
tiging , middelmatigheid £ en zedigheid , die zo

welm voor als in tegenfpoet,uitftekende goede -

ren zyn , munten in u uit , en horen u eigen toe.

Ook laat gy,’t geen men eertyts van Titus zeide,

niemant ongetrooft , nog droevig van u fchei-

den. Dit zyn ook uwe woorden , die eertyds

den hoogloffelijke Vorft Trajaan geduurig in

den mont hadde. Myn onderdanen zullen-zoda-

nigen overften aan my hebben , om zodanig een

overften ik wenfchen zou , wanneer ik een on-

derdaan was. En overmids het alzo hier mede
gelegen is, zo heeftmen lichtelyk tot een befluit

konnen komen , wie dat voornamentlyk over zo

grote en gewichtige zaken , en over dezen zwa-

ren oorlog, diende als opper-bevelhebber ge-

maakt te worden. Maar wanneer ik myne ge-

dachten fla op de dingen , die by oude tyden ge-

fchiet zijn t en de voortreffelyke daden uwer
Groot-vaderen met hart en zin ovcrpeis ,

zo ge-

loof ik vaftelyk, dat gy, die in waardigheid, ryk-

dommen , en grootmoedigheid , tegens uwe
voorouders rykelyk opmach , ook in allerlei

zoorten van deugden en vroomheden j
tegens

hen wel rykelyk in ’t toekomende zult opmo-
gen. Ja dat meer is, wy , die door uwe voortref-

felyke daden ,
eveneens als door vleugels ,

in de

hoogte opgelicht worden , vliegen met ons ge-

dachten, en hoop nu noch al veel verder.En niet

anders gevoelt, noch wil het gehele Vaderland,

die nu alrede haar beloften by eengadert, en

haar Stadhouder met toeroepen en gelukwen-
Kk z fchcn
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fchen vrolyk ontfangt. De Hoog Mogende en
Doorluchtige Heeren Staten van ’t Vereenigdc
Nederlant

, zyn’er over verheugt
, wier hoogfte

macht en mogentheit, nu gy regeerden de zelve

befcherrnt, in doorluchtigheid toenemen. Hol*
lant, dat uit een byzonder recht u toekomt, is

verblyd
, en beroemt’er zich van

,
datze dien ge-

nen het leven gegeven heeft , van wien datze nu
een veilig leven te verwachten heeft. Gelderlant
is verblijt, en is’er om veiheugt, datze die tot O-
verfte gekregen heeft,door wiens kloek beleit de
grenzen van haar heerfchappy zijn uitgezet, en
de Rijn, Waal, en Maas,voor ’s vyands invallen,

meer als eens befcherrnt zijn. Die vande Meiery
van den Bos zijn verblyt,en fchoon datze u voor
een Overfte over ons allen erkennen

,
fpreken u

alevenwel nog metdenaam van hunne byfonde-
re overfle aan. d’Inwoonders van het Sticht van

Uitrecht zijn verblijd, en midden tuflchen de

Hollanders en die van Zutphen leggende,onder-

fcheppen, en bewelkomende toejuigingen van

beide deze volken, met hunne toejuigingen. Het
gantfche gedacht van NafTbu is verblyd, en ver-

wacht de wafdom haer’er glory , van uwe glory.

Alle Burgers zijn verblyd , waar van zommige
zeggen: dat de man, en niet de deugt verandert,

anderen
, dat alleen de naam des V aders veran-

dert is. cTEen ziet u, eveneens als een voordelig

en heilzaam Godheid, noch meer aan als d’an-

der, en {taan-in twyfel, ofze u met den naam van

Heer ofVader willen groeten. De toejuigingen

der Krijgs-knechten , en van ’t ganfche heir ge-

tuigen, hoe zeer datze tot u genegen zyn, en van
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liefde t’uwaart branden. Door het gelchreu en
grote toeloop van ’t volk , kan niemant u alleen

geluk wenfchen. En met wat grote blydtfchap

alle andere nabuurige Prinsen en Koningen
de tyding van uw nieuwe voogdyfchap ontfan-
gen hebben,dat hebtge uit hunner gezanten ge-
noegzaam kunnen befpeuren. Onze hoge
School

, die niet alleen de §ieraat , maar ook het
fteunzel van ons gemene befte is , bewyft u , die

een befchermervan ’t Vaderland, wetenfchap-
pen, Mars en Pallas zy t, mede alle eer en eerbie-

digheid.Weshalven aanveir,Doorluchfte Prins,

de beftieringe der allerbloeienfte Landfchap-
pen , en die door de faam van d’uitgevoerde da-
den , macht van rykdommen en krachten

,
yder

een tot fchrik geworden zyn.In deze Lantfchap-
pen beftaat de Naflbufche glory , die u van uwe
voor-ouders rykelyk,zo wel in andere,als in oor-
logs zaken, doch het allermeefte in deze laatften

is aangeerft: in deze beftaat het heil en welvaren
van zovele Bontgenoten,Vrinden,Koningen en
Princen , die wel wyflelyk zien , dat

,
indien het

ons niet wel gaar,het hen ook niet wel kan gaan:
In deze Landfchappen beftaat het geluk en wel-
varen van zo vele rechtfchape Burgers

, zo deze
verloren gaan,zo zultge te vergeefs na de vrede,
en hulpmiddelen om den Oorlog te voeren, uit-

zien en zoeken.U Voor-ouders,dieuit den Kei-
zerlyken bloede gefproten zyn, verfchaffen u
exempels van de heerfchappy mannelijk en ge-
lukkig te aanveirden.Onder deze munten uit,A-
dolf,Wil helm,Mauritius, d’eerfte en laafte ftig-

tersvande Naftbufchegrootheid en vermaart-
K k 3 heit.
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heit.Adolf,een dapper Oorlogs-helt,hadde meer
zyn deugt, als fortuin te danken , en als hy al het
Zyne aan het gemeen welvaart te koften hadde
gehangen , zo heeft hy ten lefte zich zelven daar
voor ook ten befte gegeven , en heeft de nako-
melingen geleert , dat de heerfchappyen fwaary
lyk bezeten worden, die met misgunftennyd
der grooten bezeten worden. Uw Vader Wil-
helm,om alle zyn andere deugden te verfwygen,
erft u overrekkelykheid en ftantvaftigheid, en in

een holgaande Zee van oorlog
, zachtzinnigheid

en een ftil gemoet. Want eveneens gelijk een
ftuurman in een groot fchip het alles beftiert en
regeert, dooreen kleine beweginge, daarhy
nogtans zelfs onbeweeglyk blijft, alzo heeft ook
uwVader, het gevaar in de wint flaande, de Ne-
derlandfche hulk , die door ’t onwcêr van kryg
en oorlog heen en weder geflingert wierde, bc-
ftiert.Maar wat ziillenwe van uw Broeder Mau-
ritiuszeggen? Dees heeft zodanig geleeft, dat

yeder hem liefen waart gehad,de vyant hem gc-
Vreeft heeft, en van beide eer , en eerbiedigheid

betoont is. En heeft
, die nochte na glory ftont,

noch om lang te leven wenfchte,u niet alleen tot

erfgenaam van zyn heerfchappye, maar ook tot

erfgenaam van zyne deugden nagelaten. In hem
ftalc een ongelooffelijke manhaftigheid

,
en by-

kans een onuitfprekelyke verdraagzaamheid van
arbeit door te ftaan,en zodanigen kloekmoedig-
heid , als by geen Pringen van geheel Europa te

vinden was.En munte immers zo zeer uit in raad

te geven, als in kloekmoedigheid. Inwiskunft
gaf hy niemapt toe,als ook niet in godvruchtig-



Geluktvenfching aan Frederl^Uemk.

Beid,daar mede hy zyn Vader bejegende,en dien

hy , zich meer als eens , door een rechtvaardige

oorlog aan Koningk Philippus, de eenigfte oor-

zaak van uw Vaders moort , wrekende, aan al dc

werelt heeft laten blyken. En,’t geen de hoogfte

weldaatvan God is, het noodlot heeft hem zo

lang gefpaart , tot dat hy, nadatOoft-ïndie on-
derzijn gewelt gebracht,en Weftlndie ook on-

langs den oorlog aangedaan was, de gantfche

werelt met de faam van fyn daden vervult

hadde.

En by aldien men het geflagt, waar uit gy van
Moeders kant gefproten zyt , aanfchouwen wil,

van wiens wege u de hoogfte Prinsen van

Vrankryk in maagfchap beftaan , zo fla uw oo-

gen op Kafpar Kolinius , Admiraal vanVrank-

ryk , een man van groten aanzien , faam en trou-

wigheid. En die , als hy zich geheel en al tot de
zuivere Godsdienft begeven hadde,liever het le-

ven,als die Godsdienft verliezen wilde.Gy treet

in hun plaats, en doet door de zelfde deugden,
die genen weder verfchijnen, uit wiens bloet gy
gefproten zijt. Een uitmuntende inborft en bra-

ve ziel ftelt zig niet anders aan> als die genen, uit

wienze gefproten en afkomftig is, zig aangeftelt

hebben.Gy gehoorzaamt Fortuin,die u tot gro-
te dingen nodigt, maar waar voor gy uwe deugt
meer raoogt dank weten dan haar. Zonder de
deugt,Doorluchtige Prins, kan u wel een grote,

maar geen goede faam na gaan. Niemant, zeide

Cyrus, pafte de heeffchappy , dan die in vroom-
heit d’onderdanen

,
over wien hy gebieden zou,

overtrof. Ook en kan zodanig Rijk niet lang

Kk f ftaais
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daan blyveh, daal* de deugt en vroomheid uitge-

bannen zijn. Eveneens gelyk de ftuirluiden het

oog op de Noord-ftar houden, alzo hout het

meede deel der Burgers het oog en zinnen aller-

meed op de Vorften
,
en worden meer door ex-

empels, als door de heerfchappy bewogen. Uw
ampt datge bekleet , is een hoogwichtig, een

groot, een zorglyk , en een gevaarlyk ampt. Gy
word tot Oppervcltoverfte over een zeer zware
oorlog gemaakt,’tzy datmen op den Vyant zien

wil,wiens magt bykans onbepaalt is, ofop ’t ge-

mene bede,aan wiens befcherminge ons,en meer

anderen ten hoogden gelegen leit.

En dewyl men bevonden heeft, dat in andere

landen ook wei krijg en oorlog geweeft, maar
daar van weder ontlaft zyn,zo gelooft yeder een,

datfe hier haar vafte zit en woonplaats genomen
hebben: quanzuis, de bequaamheit van plaats,en
de tTamenfpanning der genen , dien onze groot-

heittegensde bord ftoot, zyn d’oorzaak ge-

woed, dat het huis van Oodenrijk deze landen

den oorlog aangedaan heeft, en hier in ons lant

een ftrijd, om, mag men het zeggen, geheel Eu-
rope gedreden wort.Gy zijt in ’t heetdc van den
oorlog gekomen, waar uit gyulichtelyk zult

redden , indien gy, ’t geenge ook doet
,
God tot

raadsman neemt, en vaft betrout, datge niet ge-

wichtig zonder hem kunt uitrechten. Onze vry-

heid heeft eertijds de machtige Romeinen tot

vyanden gehad , maarnuheeftzede Spanjaart,

dat, volgens het getuigen van Anneus Florus,

een drijdbaar volk is, en met de wapens wel

weet om te gaan , en waar regens Hannibal zich
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dapper in den oorlog geoefent heeft , te vyand.

Tegens deze twee vyanden heeft zich onze vry-

heid , wanneerze gedwongen wierde , om den
oorlog tegens hen te voeren, met de billijkheid

van d’oirzaak,kri]gs ervarentheir, en onverwin-

bare kloekmoedigheit gekant. Maar onze vry-

heid door het zware onweer der oorlogsbuien

zeilende, is in deze gelukkige tyt vervallen, en

de machten , faam ,
en rykdommen onzer heer-

fchappye zijn onder het oorlog voeren dapper

aangegroeit. Gy op de zelfde hulpmiddelen

fteunende, voegt by de kloekmoedigheid,die in

u op haar hooglte is ,
voorzichtigen raat , waar

van het eene uit vcorzichtigheit veeltyds vrees

,

het ander uit ftoutheid , reukeloosheid veroor-

zaakt. Gy ziet dat Prinsen en Koningen , veel

meer met raad, dan met gewelt uitgerecht heb-
ben: en dat Homeer, de vader der wijsheir, niets

vergeefs Ithacus aan Diomedes tot metgezel
heeft bygevoegt. Den Spaanfchen oorlog , die

om gewichtige redenen, met een mannelijk ge-

moet
, en gelukkigen voortgank

,
begonnen is

,

houtge gaande,en vaart al voort uw Vaders heil-

loze moort te verzoenen. Zeker gy voert de

heedchappy over N ederlanders, wien altyt zoet

’er geweell: is, tet voorflant van ’t geloofen Va-
derlant

, in den oorlog te fnetivelen , als met ge-
mak op hun bed te fterven. Gy gebied over de
gene, dierontom met den oorlog wel omsin-
gelt , maar tot noch toe alevenwel door den zel-

ven niet afgemat zyn ,
en die voor vaft geloven

,

datzegeen vrede kunnen hebben, als in,en dooi-

den oorlog. Gy voert Doorlu'gtige Prins,wel de

K k 5 heer-
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heerfchappy,maar met hulp van de Frans en En«
gelfman, die niet alleen uit liefde tot hun Bond-
genoten, maar ook om hun eige veiligheids hal-

ve genootzaakt zyn ons hun hulp te verlenen.En
het is voorwaar die vyant, met de welke wy niet

ilrijden om glory in te leggen, ofde grenzen van
ons heerfchappy wijder uit te zetten, maar om
’t leven, en, ’t geen ouder a!s het leven is, de
oude Vryheid te befchermen. Dit noodlot

is ook uwe Ham en huis befchoren, datze

door het befchermen der ellendigen groot

Word. Men zeide eertijds van Scipioos volk,

dat het zelve geboren was om Karthago te ver-

overen. Ik zoude van u volk kunnen zeggen,
datze geboren zijn, om de Nederlanders van

de dwinglandy en ’t fchandig jok der flavcrny

te vertollen. Gy verzoekt nochte vrede van den

Vyand
,
op datwe niet fchijnen overwonnen te

zijn , nochte gy verwerpt ook de voorgeflagen

vrede niet, op datwe voor geen trotze ofhovaar-

dige overwinnaars gehouden worden. Want
niets kan een Prins meer eer en glory by zet-

ten, dan dat alle menfchen weten, dat hy den
oorlog regtvaardig aanvangt, en den zelven kan
eindigen.Maar gy zult geen vrede,als een eerly-

ke vrede in gaan. Want anders zoude het geen

vrede zyn,maar een ftarker verbintenifle van fla-

verny. Dit zyn de woorden van d’Overigheid en
5
t volk, dit is hun aller meninge, te weten, datze

liever roemhaftig willen fneuvelen, en alles ver-

liezen, als met fchandc en fchimp den vyant die-

nen. Het gemene befte ,
dat zeker tot noch toe

( neem ó Vaderlant
,
my deze woorden niet qua-
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Jykaf) de volkome gelukzaligheid niet bezit,

roept u uit den oorlog tot haar. Maar gy vaart

voort,en beyvert u om aan het zelve de volkome
gelukzaligheit te befchaffemterwijlge de Gods?
dienft en Rechtvaardigheid, twee van de zeker-

fte panden der algemeene veiligheid , mannelyk
voorftaat. Want in vvaarheit, dit zyn die deug-
den,door dewelke,zo Keizer Auguftus zeide,de

Pringen tot Goden worden.De Godsdienft,de-'

wylze een gave Gods is, gebied over de gemoe-
den ,

en kan met gewelt van ons niet genomen
worden. En nademaalze de menfchen aan God,
en d’eene menfch aan d’ander , en de menfchen
aan hunnenVorft , verbint , zo lytze niet dat die

banden ontbonden worden. Een eenig Gods-
dienft zult gy vergeefs verwachten , overmits y-

der den zynen als zyn God bemint. Om een zel-

ven en eenerlei Godsdienft onder ons Kriftenen,

dewylwe groot in ’t getal zyn ,
is het billik dat-

men wenfcht. Want fchoonwe door onze waan
en ’t goetdunken der geleerden onderling van
elkanderen gefcheiden worden

,
zo behoorden-

we alevenwel, wegen de fmaak en gemeenfchap
der hemelfche goederen,diewe genieten zullen,

een nau’er en nader vereeninge met elkandre aan

te gaan.U komt de rechtvaardigheid al bidden-
de te gemoet

, en voor u voeten nedervallende,

verzoekt datze mede als een flip aan u kleet mag
gehegt worden. Terwylze haar zelven aanpryft,

zo pryftze haar en uwe burgers , zo wel die van
hoge, als lage ftaat zyn,aan. Gy, die d’opperfte

voorzitter op ’t Raadhuis,en in’t recht zyt,geeft

penen yder het zyne,op dat de onderdanen geen
kracht
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kracht noch gewelt gefchied,nochte d’overheid

niet gefchimpt word. Wantgy vertrout vafte-

lyk , dat gy niet tnin aan de burgers , als de bur-

gers aanu gegeven zyt. Engelykhet geftarnte

geen glans heeft» tenzydat’et den fterffelijken

menfchennut endienft doctj alzo bezit gy ook
deze waardigheid niet, ten zy datge met de zelve

nut en dienden doet. Goedertierenheid en rek

-

kelykheid vermengtge met rechtveercfigheid,en

in deze top van deugden begeert gy niet min
goet als groot genoemt te worden. Want »en

waardig Prins moet hier op uit zyn, dat hy van

zyne lantsluiden bemint, en van de vyanden ge-

vreeft word. Voor de faam van een goede naam
draagt gy,voornamelijk nu datge op deffelfs to-

neel voor al de wereld ten toon ftaat , ernftelyk

zorge , en gy zijt , daar in tegendeel alle andere

llerffelijke menfchen , het gene, daar profijt aan

vaft is , het allermeeft achtervolgen ,
hier aller-

meeft op uit,dat u zodanigen faam mag nagaan.

Wcshalvcn
,
zullen’er geen fchrandre herfle-

nen ontbreken om uwe daden op te halen, cn de

gunllige nakomelingen zullen u duizent jaren

na dezen dag loven en pryzen. En niet min vro-

lyk, als heilzaam, zal ook deze dag van uw in-

wyinge voor uwe Nederlanders wezen , en niet

alleen voor de Nederlanders , maar ook voor de

Naburen,en niet alleen voor de Naburen , maar

ook voor de verregelege Volken,ja ook voor die

genen
,
die met de voeten tegen ons aan wonen,

en andere Starren , en een anderen Hemel aan-

ichouwen. Ik zoude noch al vry wat meer zeg-

gen , byaldien ik niet wille , darmen by Goden
en
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en Princen kort van reden moet wezen.

d’Onfterffelijkc God, voorftaander en be-

fchermer dezer heerfchappye,die geefdat gy de
oudevryheid, dien d’uitmuntende Naflbufche
voorzichtigheid, de voortreffelijke deugd der

Overigheid de Burgers en Soldaten, en voor al

Gods Goddelijke hand
, tot op dezen dag gefta-

dig befchermt heeft , voortaan veilig en onge-
fchonden bewaart : hy geef,dat gy,die een onge-

lijker nootlot ais u Vader beleeft , en tegens u-

wen Broeder, in gelukzaligheid en voorfpoet,

en tegens hen alle beide in grootmoedigheid
opmag

, u zelven
, en al uwe dienften van nu tot

in der eeuwigheid aan ’t Vaderlant en Vader op-

offert en toeheiligt.

ZEGE-REDE
Op de Verovering van

’sHARTO GENBOS,
Aan den d’allerdoorlucbtigjlc Prins > ^iin

Hoogheyt,
FREDERIK HENRIK,
Prins van Oranje, Graafvan Naflbin&c. Stadhou-

der van Holland,Zeeland,&c.Opperbevelheb-

ber des Oorlog» te Water en tc Lande.

Y hebt, Doorluchfte Prins ,
met Gods

||K||ji hulp ,
een beleg , daar yeder een niet ge-

piilllf noegzaam van weet te fpreken , dat zo

veel fweets en arbeits,zo menig braaf krygsman
'r

" - - • het
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het leven gekoft heeft,en zo avontuirlijk afgelo*

pen is ,
uitgevoert , en ten gewenden einde ge-

bracht.Gy zyt ons met u overwinninge voorge-
gaan. By menigte van getuigen en pryzers van
deze overwinninge,volgen u na: die elk om ftryd

al hun verftant , fpitsvindigheid en geleertheid

,

om zo een groot werk met een welfprekende
pen op ’t heerlykfte te befchryven, aan het zelve

bededen en tekoden hangen. Want daarleit

den tegenwoordige eeu ten hoogden aangele-

gen,datmen de voortreffelijke daden van groote

Vorften met een dankbaar harte erkent, en de
toekomende, datmen de zelve daden gelykzaam
als exempels gedurig voor ogen houd,op dat de
deugt en manhaftigheit,door onze onachtzaam-
heid verduiden en vergeten zynde, in de genen,

die noch in ’t levert zyn, niet verflaauwen, en de

nakomelingen om geen exempels zyner voor-

ouders,om zich daar aan te fpiegelen,en de zelve

na te volgen, verlegen ftaat. Het ontbreekt,

den dingen,die by oude tyden gefchied zyn, aan

geen befchryvers , van wienze befchreven zyn.

En het zou ook onbehoorlyk wezen , dat wy de

dingen,die in onze tyd gefchied zyn, ongemerkt
lieten voorby gaan,voornamelijk, ten dien tyde,

als’ereen groote en heerlijke daad te befchrij-

ven is. Dingen te verrigten,die ophalens,en pry-

zens waardig zyn , en de zelve te befchryven, en

door den druk in ’t licht te brengen , dat is altyd

by die genen voor prijzelyk en loffelijk gekeurt,

bywien de deugden groot geacht worden. Èn
alwaar zulks klccn geacht,en met de voet geflo-

ten word, daar raken ook doord’onachtzaam-
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heid en ftilfwijgentheid , het yveren enftaan na
glory en eer , de waardigheid der heerichappy

,

en tenlefte zelf de Vorltendommenin ’tvoet-

zant. De Vereenigde Nederlanden hebben on-
der het geleide en beftieringe van u , en d’uwen,
met den allermagtigften Koningk van Spanje
langejaren oorlog gevoert. Onze vryheid is ge-

lukkelijk, en dapper aangegroeit.U Vader Wil-
helm heeft d’eerfte grontilag van deze vryheid

geleit, deflèlfs veiligheit heeft uwe Doorluchti-

ge Broeder, Prins Maurits , hoogloffelijker gc-

dachteniflè , meer als gemeen vermeerdert. En
gy, o FrederikJIemik, vaart voort den zelven noch
hoe langer hoe veiliger te maken. Zo lang den
oorlog geduurt heeft , hebben de Naflbuwers

,

in getrouheid , ftantvaftigheid , en manhaftig-

heid , boven alle anderen uitgemunt. Invoegen,

dat de voorzienigheid Gods, de zenuwen en
ftarkte dezer heerfchappye, in deze Stam fchynt

geftelt te hebben. De Steden, die fchier onwin-
baar waren,zyn overwonnen.’s Vyants oorlogs-

benden door bloedige Velt-flagen op de vlucht

gedreven, en t’eenemaal gefloopt. Krygsheiren

met ongeloofFelijke onkoften geworven, en die

altijd , nadat onze heerfchappy van dag tot dag
aangroeide, ook in ftarkte en groote toenamen.
Onze macht , die in het begin met veel om ’t lyf

hadde , was meeftendeel binnen de grenzen van
Holland en Zeeland befloten, die terftont, door
het toevallen van Gelderlant , Overyflèl , en een
gedeelte vanV l iefland , en geheel Groninger-
land , wakker aangroeide. En nu is Braband
noch Vlaandre vry van onze wapens. De gren-

zen
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zen dezer ‘Steden , hebben wy alrede in onze
handen,en houden de zelven met zeer fterke.be-
zettingen bezet.Wy, die tegens de vyant in me-
nigte van menfehen, en rykdommen niet op
mogten,hebben den zelven door onze goede or-

de , en tucht , diewe hielden, niet alleen binnen
s’lands, maar ook buiten s’lands: en niet alleen te

lande, maar ook te water, cverwonnnen. Want
nadatweten dele Ooftindie verovert, en de Ey-
landen van de Molukken den Portugezen afhan-

dig gemaakt hadden, zo hebben wy ook Weft-
Indie onze wapens doen proeven, en den oorlog

aangedaan. Ons volk, dat willig en bereit is, om
de gelukkige voortgangen te vervolgen ,

heeft

,

eveneens als door een fnel gaande gety , en

ftroom van geluk en voorfpoet voort gedreven
zijnde , in d’oude en nieuwe werelt zege-tekens

opgerecht. Bloedige Zee-flagen zijn voor de

Haven van Doevere, en in de Middellantfche

Zee, voornamelijk tuftchen Kalpe en Abyle,ge-

fchied. Maar noch veel gelukkiger is onlans on-

der u bevel
,
onder de zonnekring gezeik , ( de

Spaenfehe bloodheit lijd het niet dat ik gevoch-

ten zeg)alwaar tot buit ontelbare fcheeps ladin-

gen ,
met Zilver en andere koftelijke waren ge-

vallen zijn, en 's Vyands Schepen, die in een oo-

genbhk vernielt en gedoopt wierden , de Stran-

den van Kuba met ftukken van planken, luiken,

rmften>en balken bedekt, hebben. Invoegen,dat

Spanje , een plaag van geheel Europa ,
zelfin de

Zee , en in een andere werelt , fcheen overwon-

nen te zijn. De tijt van ftilftant van wapens, tuf-

fchen ons en u Spanjaart.is korp geweeft,en bei-
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de partyen is maar alleenlyk ruft gegeven , om
adem tefcheppen, en nieuwe krachten aan te

winnen. Het plegen van elkandere fchade te

doen , en niet d’oirzaaken j het vechten , en niet

de haat, ( want die wierde meer toegedekt , als

uitgebluicht ) wiert voor een tijt lang verboden

en afgefchaft.Terftont na dat’et beftant uit was,

is den oorlog met meerder hevigheid en bitter-

heid hervat geworden. Wy hebben dus lang te

water en te lande met kiene profijt gevochten,

tot dat gy, (na dat eerft de Mexikaanfche Vloot
van ’s Koninksfchatten geplondert,endevyant

door zo grootenNederlaag,het fpoor byfter ge-

raakt was, ) de tijd en gelegentheid
, die nu ge-

fchapen waren, waarnemende,den Bos,de fterk*

ftefortrefle, en Bolwerk van geheel Braband, in

u gewelt hebt gebracht.Deze flip ontbrak noch
maar alleen aan het allerfchoonfte kleed der

Bontgenoten. Het is ongelooffelijk, wat een

magt en waardigheid deze ftaat door deze over-

winninge gekregen heeft. Zyne Doorluchtig-
heid is van te voren van de haren

,
groote gunft

toegedragen,maar nu wortze noch veel grooter

gunft toegedragen. U faam en naam is voor de-

zen, byd’uitheemfchenhooggeacht, maar nu
wortze van de zelve noch veel hoger geacht. By
oude tijden

, deden twee Steden , Karthago en
Numantie, de Romeinen groote fchade, geen
Steden hebben het Romcinfche volk langer ge-
plaagt, voor geen Steden hebbenze grooter ne-
derlaag geleden, dewijlze voor deze Steden me-
nigte van Krygs-overften en Krygs-heiren zit-

ten lieten
, en aan de zelve fchier alles te koften

L 1 hin-
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hingen , watze by een konden fchrapen. Deze
Stad den Bos , heeft ons ook een Karthago en

Numantie verftrekt. Tweemaal ifle vergeefs

aangetaft > eenmaal ifle den dans ontfprongen ,

alleenlyk door gunft van weer en wint , dat ons

tegen liep j en eenmaal ifle door voorzichtigheit

van den Erts Hartog Albert,en zyne gefwindig-

heid,daar aan in den oorlog veel gelegen leit,be-

fchermt geworden. Met lift en bedrog hebben

wy den zelven dikwils aan boort geweeft , maar
altyd heeftze de loze krygs-teken van d’onzen

met vechten, of liftigheden te leur geftelt. Wy
zyn binnen in de Stad geraakt , wy hebben bin-

nen de poortenja zelfs op de markt geftaan.Nog

alevenwel hebben wy den Bos niet kunnen vero-

veren. Het noodlot heeft de Stad hierom be-

waart,op dat u ook, na dat u Broeder zo veel ze-

gens en triumphen bevochten hadde,geen door-

luchtige ftofte, van hier namaals glory en prys te

behalen,te kort fchoot. Ay zie ! Geheel Europe
flaat in twyfel, ofze zig hier over,datge den Bos
verovert,ofdatge den zelven zo onverzaagt hebt

durven aantallen, het meefte verwonderen wil 5

terwylze zich tot Hommens toe,dat de Stad ver-

overt is , verwondert ,
zo ftaatze weêr in beden-

ken , waar over datze zich in ’t eerfte ,
in deze o-

verwinninge verwonderen zal : namelyk, ofze

zich het cerft over de gefwindigheid , om datge

dcq zelven in zo korten tyd hebt overwonnenrof
over de grootheid der oorlogs-werken , in de
welken d’ai'beid by na de natuur overwonnen
heeft : ofover de Goddelyke gunft, nademaalze
den belegger zo een gewenfchten tyd van ’tjaar,

’t geen



Zege-rede op 's ÜArtogev.bot. 53 r

f
t geen hier te land zelden gebeurt , verleent

heeft:en den hemel,zo lang het beleg duurde,op
ons zyde geweefl is: dan ofze zich verwonderen

wil over 't geluk en voorfpoet ,
aangezien gy op

den hoop van uwe overwinninge, die noch in

twyfel (lont,door een andere overwinninge,een

vafter betrouwen , en na het overgaan vanWe-

zel, den hellende oorlogs kansin uwe handen

kreeg:of over ’s Koninks Leger,dat zo fchiehjk,

dewyl ieder de moet zinken liet,en verloren gaf,

verliep : of hier over, dat de gene,die immers zo

ftark te velt quam als wy , in een oogenblik ver-

wonnen is geworden. d'Opperhoofden,en uwe
Burgers van ’t Vereenigde Nederlant,wanneer-

ze het belang van deze roemhafcige en loffelyke

zegen wat dieper inzien, waarderen ddTelfs glo~

ry na het profijt dat d’Overheid en onderdanen,

daar by opfteken, en na de groote fchade, die de

vyant daar by is lydende , nademaal geen van de

naai! aangrenzende Steden , ons grooter fchade,

als den Bos gedaan heeft. Hier van daan dede de

vyant,tot in öelderlant,Hollant,iazelfin ’t fligt

van Uitrecht, uitvallen,en (lelde het gehele land

in rep en roer.Den Bos,die alle Steden op zy lag,

plaagdenze altemaal, voerde d’inwoonders over

Waal, Maas, en Ryn gevangen \veg,floopte on-

ze krygsbenden,en fleepte Vee,en al watze kry-

gen konde, met haar. ’s Zomers noch ’s winters

waren wy van den Bos bevryt. Den Bos dwong
ons,datwe alle Steden,FortrefTen,en Sloten,mee
flarke bezettingen moeflen bezetten. Uit den
Bos, die een veilige en bequame herberg voor

Ruiter en Voetknecht is, is dikwils de Vyant in

L I z ons
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ons land gevallen ,

eer datwe het wijs wierden.

Den Bos , die een veilige plaats en wijk voor den
Soldaat is , beholp zich na de gelegentheid van

tijd zo wel met roven als vechten. Hier in ver-

fcheeltze van Numantie en Karthago,dewyl het

Alpifche gebergt Numantie, de ZeeKarthago
van Rome, maar een fmalle Rivier den Bos van

onze grenzen fcheit. Om dat Numantie,en Kar-
thago, verre van Rome gelegen zijn, maarden
Bos dicht aan Zutphen en Hollant grenft. Wat

fchade de vyand van den Bos te verwagten heeft,

nuze aan ons overgegaan is,dat befpeurenze hier

uit, dewijlze geheel Brabant voor ons opent,

en een vrye en veilige toegank , om in ’s Vyands
voornaamfte plaatzen te vallen , verleent : darze

de voornaamfte Steden van Brabant, als Breda

en Antwerpen , in ’t gevaar van beoorlogt te

worden,dompelt,en de Steden,Heufden,Grave,

Bommeie, Bergen op Zoom, en de vaart der Ri-

vieren van den oorlog bevrijt. Den uitgank van

deze treffelyke daad , mach men neffens God u-

we voorzienigheid en manhaftigheid , uwe ver-

nuftigheid en ftantvaftigheid,uwe voortvarende

yverigheid, en grootmoedigheid toe fchrijven.

Van welke deugden wy de voorzienigheid voor

een beftierfter van ’t gantfche werk , de groot-

moedigheit voor een dienarefie en medegezellin

van ’t zelve houden. Voor eerft rekende gy het

tot uwe profijt, dat de Vyant in Wed- Indien zo

.groten fchade geleden hadde: als ook dat dc

krijgs-knechten in Brabant, Gelderlant, Vlaan-

dere , morden , en om geld riepen , waar van de

fchadein Weft-Indie geleden, de voornaamfte
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(gelijk zulks lichtelykte oordelen is) oirzaak

was: dewylge wel weet, dat de krijgs-tucht ver.

1oren gaat , en aanleidinge en verlof tot muitery
gegeven wort, als de krijgsknegten in hun beta-

linge,hun eenigfte hoop,te leur geftelt worden.
Ten twede , als Spinola vertrokken was , door
wien de Koningk veel gelukkige en treffelyke

daden uitgevoert hadde, zo ook wiftge wel, dat

de Arts-hartogin Izabel , den oorlog langzaam
zoude laten voortgaan , en in twyfel ftaan aan

wienze ’thoog bewint derheerfchappy zoude
opdragen: dat lichtelyk door de jalouzy, die tuf-

fchen de Spaanfchen en Nederlanders was, de
haat ,

die alrede onder de krijgs-overften ont-

ftaan was, ligt te heftiger ontfteken zoude wor-
den: dat’et gevaarlyk is de morrende Soldaat,uit

de winter- legers tot een optocht te preilèn : dat

’eraltyd te dezer tijd ontbrak , ’tgeen’er, om
nieuwe krijgs-benden te werven,en om een Le-
ger in ’t Velt te brengen , van doen zoude zijn.

Achtende derhalven,dat men deze verwarringe,

waar in de dingen ftaken, waarnemen,en ’t geen
het geluk mede bracht, wyzelik behoorde aan tc

leggen,zo befloot gy deze Stad,die ons het mce-
fle van al de omleggende Steden te doen gaf, aan

te tarten. Daarenboven bemerkte gy ook, datge
in korten t ij t,wegens degcmakkelijkheit van al-

lerhande oorlogs behoeften,te bekomen,de Le-
gers konde vaft maken en neder- {laan* en dat op
die plaats , alwaar van de naaftbygelege Steden
en Rivieren, de toevoer van leeftogt bequame-
lyk konde toegertuurt worden : dat het den
Vyand, fchoon hy noch zo gaarne wilde,ommo-

L1 A ee-.
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gelyk was, de Legers te befpringen , wegens de
i’chaarsheid van voeder voor de paarden j en dat

daarenboven ’s Konings machten in Duits-land

door den Deenfcben oorlog,en te Milanen,door

deFranfchen oorlog,afgemat en uitgeput wier-

den. Ook fchoten ’er gene zwaricheden te kort»

die u al vry wat zwaarhoofdig maakten , om het

beleg te beginnen : als voor eerft, dat de Stad

niet een zeer groten legers ommekreits diende

omsingelt te worden , wegens het omleggende
water , ’t welk belette , dat de legers niet dicht

aan de Stad konden nedergeflagen worden : dat

’er velekrijgs knechten van noden waren , om
’t Leger van alle kanten wel te befchermen , en

de belegerden te beftormen : datmen op Poelen

cn Moeraden geen zware noch vafte werken
konde maken : dat, wegens de grote toevloeyin-

ge van water de winterlegers den winter niet

konden uitharden : deze zwarigheden wierden

nog vergroot door de darke bezetting die in de

Stad lag, als ook door de wel-geoefende cn af-

gerechte Burgers , door de grote menigte ,
( zo

men meinde) van allerlei oorlogs-tuig, voorraat

van leeftogt, en daerenboven door d’onwinbare

Sloten en Bolwerken, die overal voorde poor-

ten, en ter zyden van de Stad lagen.Maar voor al

deze beletzelen had gy al van te voren raad en

middel gevonden •, hiertoe hulpen u de Solda-

ten , wapens , leeftocht , fchepen ,
geit, en der

Hoog Mogende Heren Staten willige toeilem-

minge om zo grote onkoften te doen. En dewyl

geheel Europe ons van te vore fpelde, en zwaar-

hoofdig maakte, dat den Bos met gewelt niet

kon-
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konde verovert worden, en hier om tot onze

plaag en fchimp , eveneens als of ons zulx van

God opgeleit was, bewaart wierde, zohebtgc
nochtans, d 'exempels, die by oude tijden , en in

onze tijd zyn voorgevallen, tot uwe Raats-lui-

den nemende , u zelven , en nu ook ons geleert

,

dat arbeit en fpitfvondigheit nergens voor ilaan

blyven , maar dat alles onder deze twee buigen

moet. Terwijlge dit alles overdocht, zowierd
vail u gemoet door de vaile hoop van de Stad te

winnen , en door de glory , die met deze verove-

ring te behalen was, heftig ontileken. U fchoot

in den zin
,
hoe ongelukkig uwe Broeders aan-

ilagen afgelopen,en hoe dat alle krijgs-liilen van

d'uwen te leur geilek waren: ook ilak u noch dc
fchaamte en fpyt van ’t verlore Breda in de krop.

Maar allermeeit wiert uw helden gemoet en
mannelyk hart door de liefde, diengy tot het

Vaderlant, dat door het veroveren van deze ilad

genoegzaam(gelyk zulxyeder t’over bekent is)

m veiligheid geilek wort, toedraagt,aangeprik-

kelt en ontileken. Met het Leger opgebroken
zynde, zo vont gy goet, datmen den Vyand ver-

raden, en hem onverziens op het lyf moeile val-

len. Én hierom , op dat gy hem in zijn meining
bedroogt, zogafgy hem oorzaak, van eer, ik

weet niet wat
,

als het beleg van den Bos te ver-

moeden. Want het was des Vyands minile ge-

denken > datge den Bos zoude belegeren. By
d’voorzigtigheit vermengden zich ook d’arbek»

vernuftigheit, en een ongelooffelyke ilantva-

iligheit , door welke deugden gy zo grote din-

gen verricht hebt,daar nauiyks een menfeh fou-

L1 4 *
de
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de om durven denken te aanveirden , en die by*
kans niemantftzyn Vellens woordenjuitgeno-
men God , zoude kunnen uitvoeren. De grote,

degezwindigheit,dedarkte,endeveiligheit van
d’omwallinge des Legers, waren zodanig, datze

alle verwondering te boven zyn gegaan. en meer
na mirakels zweemden, als na werken met men-
Ichen handen gemaakt. Gy hebt uwe Legers op
poelen en moeraden nedergcflagen,de Rivieren
in haar Joop gedut , en de Men en en Poelen
drooggemaakt, niet met duizenden van krijgs-

knechten,gelyk eertijts Medus,maar door kunft

en fpitsvondicheid. Nu behoeven wy ons niet

meer te verwonderen over ’t gene, dat de fehrij-

vers van de arbeidzaamheid en trefifelyke daden
van Drufus, Gorbulo, en Civilus fchryven, nog-
tecver’t beleg van Karthago, Numantie,Pla-
têe, en Alefie, daar bykans alle boeken vol van
zyn. In die belegeringen zyn grachten en dub-
belde muren gewced,waar van d’een na de bele-

gerde
, d’ander na buiten toezag. ’t Zelfde heb-

benwe hier ook gezien.Daar is de Rivier Durias

in haar loop met balken gefluit , hier zyn de Ri-

vieren de A,Dommel,enDies met aarde in haren

loop gedut. Daar zyn houteTorens opgerecht

,

hier Kadelen die in grote en menigte de Torens
verre te boven gegaan zyn. DeRomainen, die

te gelyk vochten en werkten , maakten hun Le-
gers in de tyd van vierentwintig dagen klaar.Im-

mers f9 dra hebben d’onzen , die in d’eene hant

den fpa, in d’ander den degen hielden, op dat de

degen den fpa befchcrmde,hun Legers klaar ge-

had. d’Ommetrek van ’t Leger in ’t beleg voor
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Alefie,die wel het grootfte geweeft is,was groot
elfduizent lchreden. Uw’ ommetrek van ’t Le-
ger in dit beleg, is groter als dartig duizent

fchreden, of twee-en-dartig Italiaanfche my-
len geweeft , die doorgaans ,

tegen ’t befprin-

gen der buiten Vyand, met zo veel ontelbare

ftarkte , en grote werken voorzien is geweeft

,

dat het ommogelyk zoude wezen de zelve te

befchrijven. Hetfcheen, datge voor niemanc

opening gelaten hadde , dan voor de Vyan-
den, die miïïchien uit den Hemel mogten ko-

men vallen. En uwe zorg is buiten twyfel noch
al verder gegaan, dewijlmen in zaken van groot
belang, ook voor het gene, dat hetallerveilig-

fte is, bevreeft is
, en de voorzichtigheit in meer

als gemene omzichtigheden luiden behagen
heeft. In deze Legers ommekreits waren beide

d’oorlogs-partyen , Stad, en krygsheir befloten.

In deze ommekreits hebt gy, en een yeder van
d’uwen , zyne deugt met vechten doen blyken.

Gy hebt niet min, als alle andere overften, om ’t

werk te beyveren en voort te zetten, hand aan ’t

werk geftagentover al prefte gy d’arbeitsluiden

tot het uitvoeren van hun ampt, met lieffeiijke

woorden, aan j Bekoorde de gemoeden met
beloningen , fchoot geit , ’t geen een prikkel is

om ook d’allergevaarlijkfte daad te beflaan,mil-

delyk uit gafeen voorfchrift waar na
, de wyte

van Schanzen en wallen afgeftoken wierden j en
liep onder ’t graven en fpitten

,
door dik en dun,

zonder nochtans eenigzins hier door d’eere van
een Opper- veltoverfte te verliezen of te kren-

ken. Gy maakte u ook niet zoek , daar ’t op een
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vechten aan quam,daar de Sloten en Bolwerken
der floten moeften beftormt worden, maar daar

toondegyuin perzoonvoor de aanvallers, en
pafte vlytig op datge d’uwen niet uit een dolle

oorlogs razernyop de vleesbank bragt. Gy hielt

de genen,dien het hart in ’t lyfjeukte, om aan de
man te raken, wat te rug, op dat, als de kans hen
mochte komen tegen te lopen, hier door d’ande-

ren niet verflaauden , en den moet zinken lieten.

Gy agte, dat alles gefwint genoeg verrigt wort,
al wat maar wel en omzichtig verrigt wort:dat-

mcn goede krygs-luiden by de weg niet vint,en

dat het ook niet dienftig nochte oirbaar is , dat

oorlogen
, daar yeder van weet te fpreken , met

bloedftortenen 'bloetvergieten een aanvang ne-

men. Gy hebt ook,eveneens gelyk men by oude
tyden pleeg te doen,ieder landaart zyn byzonde-
re arbeid

, en beurt van te vechten voorgefchre-
ven, op dat door de verfeheidene arbeit, de

kloekmoedigen van de lafhartigen onderfchei-

dcn wierden.en de harten der beroemfte volken
van Europe door het yveren en ftaan naprys en

eere, ontfteken wierden. Gy, alle gevaar in de

wint flaandc,ginkt zeif’s morgens vroeg en ’s a-

vosits laat, ja dikwils midden in der nacht, nu als

een Overftevoor de krygs-bende , dan als een

flegt foldaat midden onder den hoop verwart,en

belafte, midden onderbet donderen van ’tgrof

gefchut, en ’t werpen van Granaden ,
en Vier-

pylen,]a zelfs in de loop-gravcn en mynen,om in

’t werk te ftellen , ’t geen hoognodig was. En
fchoon ’er wel zommige waren, die u vermaan-

den datge toch aan onzer aller heil wilde den-
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ken, cn het zelve zo lichtelijk niet in handen van

Fortuin ftellen : dat’et niet oirbaar nochte raat-

zaam is , dat een Stad ,
fchoon’er des niettemin

veel aan gelegen leit,met het verlies van zo hoog
een Opperhooft,geloft word.Zo achte gy,alhoe-

welge die woorden wel voor tekens van een
goede genegentheid t’uwaart hielt , nochtans

door een evengroote grootmoedigheit,de zelve

heel weinig,zeggende,dat dikwils in u afwezen,

eerder yets dat onnodig is , als dat van noden is,

gedaan wort.Miffchien fpeelde toen in u gedag-

ten het antwoort vanAlexander Macedo,name-
lyk: dat hy Pringen en Koningen niet tegens de
tyd van ’s menfehen leven

,
maar tegens d’eeu-

wigheid waardeerde : Dat God, gelyk hy voor-

de Koningryken , alzo ook voor de regeerders,

grooter zorge draagt,en dat de regeerders meer
na een beroemt en glory-ryk, als na een lang le-

ven ftaan moeten : als ook dat’er niets verfoeie-

lyker is, als dat daar het leven vernietigt wort,al-

waar het op ’talderbefte kangetoont worden.
Ook waartge niet te vreden, met u eigen leger-

plaats te bewaken , maar gy zyt ook dikwils tot

de wachtftanden van anderen gegaan.en belafte,

dat hier ’tgefchut wat te ruggehaalt, ginder

wat nader aangevoert,dat hier de vyant befpron-

gen
,
op een ander plaats d’uwen befchermt

wierden. Invoegen dat gy,die een Velt-overfte

van ’t geheele krijgsheir was, niet gehengde,dat
ook het minfte gedeelte der Legers van uwe
zorge ontbloot was.De krijgsknechten volgden
niet alleen uwe woorden na , maar ook uwe da-

den, en namen niet alleen onderrichtinge en

tucht,
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tucht
, maar ook exempels van u. Invoegen dat

van immers zo groote waardigheid het kiygs>

heir, als de Veltoverfte was.Hier doorwas klein

en groot, hoog en laag, moedig en vierig, om te

gaan, waar henen datge hen ook Huurde,te veg-

ten , lyfen leven te wagen , en met hun bloed de

gedachtenifle van ’t beleg byde nakomelingen

aanzienlijk te maken. Zy hadden grooter fchrik

en vreze van in ’t leven te blijven als te flerven

,

ja het docht hen een fchant , en oneer te wezen,

na ’t gevecht over te blijven. Dit fcheen hen het

allerroemhaftigfle te zyn,eenig voordeel,fchoon

het met verlies van veel volks toegink
,
gedaan,

cn hun werk gevordert te hebben ; en alfle den

Vyant van de wallen gedreven hadden* met dun
gezaide troupen weder in ’t Leger te keeren.

Als nu Graaf Hendrik van den Berg op han-

den was,en zich met zyne toegeruHe krygs-hei-

ren onder de wallen vertoonde , zo lietge in het

fninfle niet achterweeg, ’tgeen een manhaftig

en zorgvuldig Krygs-overHe in zodaaneenge-

legentheid te doen Haat. Gy zelfs ,
met d’Over-

flen,liep om en weder om ’t Krygs heir,liet geen

flaap in uw’ oogen komen , en draafde ’t gehele

Leger op en neder. Gy liet de krygs-benden in

’t geweer komen, de paarden gezadelt en ge-

toomt Haan, en de wachtHanden met flarker

wacht bewaren. Uit een geflechte hoek wals,

deetgc met de Ruitery een uitval, en reet den

komenden vyant tegen , en daar de noot aan de

man ging, eneenige hoop te verwachten was,

daar onderhieltge’t gevecht met raad, handen

mond. Als een weinig daar na;het Vyants Krygs-



Zege-rede op ’s Uartogenlos, ƒ41
heir aan dees zyde van de Waal bleefwaren , en

op het oud Hollant loerde, zolietgeinalleryl

eenige troepen afveerdigen , om den zelven te

achtervolgen , en gaf hen lalt van te blyven leg-

gen,of voort te gaan,na dat het de noot vereifch-

te. Invoegen, datge gelijkzaam als met u hand
't nootlot van uw tegenparty fcheen te beltie- -

ren.Maar toen allermeeft uw uitftekende groot-

moedigheid , wanneer de Vyant over den Yzel
geraakt zynde,alrede de Veluuw in hadde. Wy
Honden geheel verflagen, willen uit noch in, en

deden van vreze, zo wel het gene dat’er gedaan,

alsdat’er niet gedaan moefte wezen. Maargy,
die u over deze onverwachte tcgenfpoedige toe-

vallen,die den oorlog zeer veel onderworpen is,

zo byfter niet onfte!de,ja de zelve van kleen be-

lang agte,liet hierom u begonnen werk niet fie-

lten,maar talie de Stad noch heviger aan, verzag

de grenze plaatzen , zo dra als ’t doenelyk was,

met allerlei oorlogs behoeften,en liet den vyant

in het dorre zant zo lang zyne gang gaan,tot dat

gy , na dat eerll door uwe raat Wezel door een
verraflinge verovert was, uw Bloetvrient den
ltunll van te rug roepen , en af te wenden, die hy
tegens u in’t werk Helde,leerde.En alzo,allerbe-

roemde en Doorluchtiglle Prins, heeft zich

Gods goedertierenheid by uw ongeloflelijke

manhaftigheid vervoegt, waar van d’eene d’oir-

zaak geweelt is , datge zo een werk dorfie aan-

veirden : d ander,datge het konde uitvoeren.Im-
mers zo llantvaltig zyn eertyts de Romeinen, als

Hannibal ontrent drie mylen vanRome het alles

vernielde en verwoei!e,om de Burgemeelter van

Ka-
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Kapua te trekken, met hun begonne werk
voortgevaren, en voor hun Stad zorg dragende,

hebben nochtans Kapua niet verlaten, maar een
gedeelte van ’t krygsheir onder den Burgermee-
iler Appius latende, en het ander gedeelte met
den Burgermeefter Flaccus naar Romen zen-
dende, vochten zo wel daarze tegenwoordig,uls
daarze niet tegenwoordig waren, dat is, zy vog-
ten te Rome en te Kapua. Noit hebben de Ne-
derlanders een zegen bevochten,die hen beter te

pas gekomen is:want hier door wiert het Vader-

lant, dat in d'uiterfte noot lag ,Tchielyk ontzet

;

hierdoor wiert Amersfoort van Kaiferfche be-
zetting , de Veluw van ontelbare krygs-hairen

,

verloft en bevryd. Maar de vyant wiert door de-

ze zegen zo in ’t naau, en in ’t uiterfte gevaar ge-
bracht , dat hy, van den Bos, zyn wapen-huis en
koorn fchuir,ontbloot zynde»niet als een fchan-

delijkevluchtinge, oftenminften eengrooten
hongers-noot te verwachten hadde. Als nu de

belegerden niet als de dood voor hun oogen za-

gen , zo heeft eindelyk , uwe meer als gemene
zachtmoedigheid

, waar mede gy de verwonne-
lingen bejegende

, een vrolijke uitgank aan dat

arbeitzame werk gegeven.Met welke zagtmoe-
digheid gy toonde>datge niet tegens de bedroef-

de Burgers , maar tegens de macht der Vyanden
ftreet. Scipio d’Afrikaner (want men mag u by
geen ander vergelijken) na Spanje gezonden
zynde

, liet al de kiene Steden in Spanje leggen,

en tafte het nieu Ka>-thago,’t geen toen de voor-

naamtfe ftarkte van ’t Ryk was, aan , en ontnam
de Peniersjdoor ’t veroveren van deze eene ftad,

de
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de moed van zich langer te kunnen befchermen,

dien door deze overwinninge de Romainen
, en

Bontgenoten weder kregen. Na het exempel

van dezen Scipio , befprongtge fchielyk en on-

verziens den Bos, de ftarkfte Stad van de Spaan-

fche Nederlanden , en die tot dus lang
, door de

welgelegentheid van plaats en oorlogswerken

,

onwinbaar geweeft is. Gy quamt’er voor,en zyt

*er als overwinnaar binnen de vyfde maant , niet

door lift of bedrog , maar door een onmenfche-

lyk gewelt van wapens , daar te vergeefs ’s Ko-
nings en ’s Kaizers krygs-heiren tegen worftel-

den,ingetreden: na datge twee Sloten,en menig-

te van oorlogswerken,tot de gront toe geflecht.

En , ’t geen ook tot geen kleine lof ftrekt
, gy

hebt niet met nieuwelingen , en een volk dat in

den oorlog onervaren was, gevochtenjmaar met
een ftrijdbare Vyand , met. oude en uitgelezene

krijg- knegten, en die,nadat zich yeder van de*ze

borften op de krygs- handel het befte verftont,

en het koenfte van harten was , daarna ook we-
derkant boden. Ook hebtge met geen blode

,

maar met een gaauwe en doorflepe Stadhouder
te doen gehad,en die door ’t gevaar en lagen niet

licht verfchrikt wierde $ wien ook alle openbare
en bedekte, effe en oneffe plaatzen bekent wa-
renjen die voor de voorzigtigfte van alle desKo-
nings Veltoverften gehouden wiert. En midde-
lerwyl,onder u gelei,alle defe dingen aldus te lan-

de uit gevoert wierden ,
zo hebtge ook niet min

zegen-ryk te water uw Zege vanen omgevoert,
en alzo op twee Elementen,teWater en te Lan-
de, gezegenpraalt,en den overwinnaar geipeelt.
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Na Weft-Indic, heeft wederom de Weit Indi-

fche maatfehappy een Vloot uitgeruft , om heo
geluk

,
dat haar voorlede jaar zo gelukkig mede

liep, wederom te hervatten. En als de Duinker-

kers, de Brittanfche en de Noord-Zee met Sche-

pen, eveneens als met een onweêr befloten hiel-

den , zo hebt gy wederom onder het beleid van

Pieter Hein , d ie gy wegens zyne manhaftige en

gelukkige Zeedagen onlangs van hem bevoch-

ten , tot Opper-zeevoogt van zo gewichtig een

Zaak gemaakt hadde , voor u en d’uwen, de Zee
vry en veilig gemaakt. Gedoog , Doorluchtige

Prins, datik, middelerwyl ik van Pieter Hein
lpreek,het ophalen uwerDoorluchtige Helden-
daden, een weinig op fchortze. Het is te bekla-

gen,het is,God betert,te beklagen,dat,nu d’oor-

log op zyn heetde is, en het ons zo voor de wint

gaat,deze roemhaftige Zee-voogt gefneuvelt is;

dat nu die gene,diejong en out onlangs verblyd

hadde, yedereenin grote droefheid gefteken

heeft. Wy zyn tot er dood toe bedroeft, dat het

gemene befte , deze mannelyke en kloekmoedi-

ge Helt, die zo onverzaagt en ftantvaftig van ge-

moet was om in 't gevaar te treden, die zo voort-

varent in dingen by der hand te nemen, en uit te

voeren was, die de zynen tot‘er dood getrou

bleef, verloren heeft. Die Helt is gefneuvelt, die

al d’ampten , die in een Zee-oorlog te bedienen

fyn,van het laagfte tot het hoogfte bedient heeft,

die, toen hy noch voor flecht voer, veder hoger

fcheen te zyn , als hy in der daat was ,
en die van

,

yeder een goet gekeurt wierde om te gebieden,

als hy nog onder eens anders gebiec ftont. Pieter
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Hein ,
die altijd met de zegen ging ftryken ,

is

f
efneuvélt , doch na dat hy cerft Ooft en Weft-

ndie, de grenzen van zyn faam , had bezocht en

aangedaan : na dat hy eerft de Spaanfcbe Vloot

voor Brazil naar een bloedig gevecht verovert,

d’eerfte Zilver-Vloot in de Haven van Matanka

geplondert, 't geheim van ’t Ryk, te weten, dat

ook Weft-Indie kon overwonnenen dejaarlyk-

ze inkomften van de nieuwe werelt onderfchept

worden, geopenbaart hadde: nadat hy de ftryt-

bare Duinkerker Vloot kloekmoedelyk aange*

taft en verovert,en eengewiftèr hoop van groter

daden aan dezynen gegeven hadde: ja hy is toen

gefneuvelt toen’er niets aan een onfterftelyke

naam voor hem fcheen te ontbreken ,
als alleen-

lyk dat hy, die altyt als overwinnaar geleeft had-

de, ook als overwinnaar mogte fterven. De ze*

gen is hem ook al ftervende nagevolgt ,
en ’t zel-

ve geluk dat hem certyts by zyn leven,dat is hem
ook na zyn dood te beurt gevallen. Men zoude

hem wel de naam van Regulus konnen geven,

byaldien hy niet gelukkiger al Regulus geweeft

waar, dewyl hy zich op de zelfde plaats, daar hy

als een flaaf gevangen hadde gezeten ,
na

zyn gevangenifle , over zyn vyand mannelyk

gewroken heeft. Ik zoude hem Themifto-

cles heten
, had hy mede met een deel weerloze

Perfiancn , en niet met een ftrydbare vyand ge*

vochten. Men kon hem by Pompejus vergely-

ken, was zo wel Pompejus in de Pyratifche Zee*

flag gebleven,als Pieter Hein in defe gebleven is*

Gy hebt,Doorluchtige Prins,om de waarheit

tezeggemgrote daden uitgerecht* Gy hebt u op

M m dit
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Üit toneel des Aardbodems , in dit lopende jaar,

het mannelykfte van alle de Vorften van geheel

Europe gequeten. Want de Zweed zat Pruiflen

in ’t hair, dat te vergeefs van de Pool weder ge-

eifcht wierde. De Engelftnan herftelde het bin-

nen- lantfche, deFranfman het over-Alpifche.

De Deen raakte met de Zweed in oorlog. De
Venetiaen hield een wakend oog op de grenze

plaatzen, en liet zich hier mede vergenoegen.

Maar gy, allerberoemde Prins, (het fta een Hol-

lander vry zo te (preken ) hebt den Spanjaart die

Steden afhandig gemaakt , waar in geheel Ne-
derlands welvaren en krachten beftonden.En op

dat’er niet aan de volkome zege ontbrak , zo

hebtge des Vyands troepen alleen door de aan-

komft van u krygs-heir van de gehele Veluw en

al de Schanflcn , die op den Yzel-kant lagen,

doen ruimen. Gy hebt niet alleen door het inne-

men van deze Stad uwe Vyanden verwonnen,

maar ook het vermoeden van u Bontgenoten.De

Vyand zeide trotzelyk, dat het even zo veel was,

als ofge den Hemel met dolle gedachten woud
beftormenjuwe Bontgenoten lieten zich verlui-

den , dat het onmogelyk was zo een werk uit te

voeren. Maargy hebt nochtans het zelve door

Gods genade uitgevoert , en zyt d’eerfte ge-

weefl, die geleert heeft , dat het kan gefchieden

en mogelyk is, ’t geenwe uit een voor ingenome
wanhoop tot noch toe voor een gemeen fpreek-

woort, als wy yets wilden zeggen, dat niet kon-

de gefchieden
,
gebruikt hebben. En dewijl gy

in ’t begin van uw’ heerfchappy deze en zodani-

ge dagen daden uitvoert,zo hebbenwe voortaan
geen
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geen andere als diergelyke t e verwachten.Want
uwe zinnen kunnen nergens anders op fpelen,a!s

op dingen van een groot belang. En terwyl uwe
deugt valt aangroeit,zo krygtge ook zodaan een

hart en moed in ’t lyf, die zo groot een hoogheit,

en zo groot een geflacht wel waardig zyn, om
hier naamaals door de zelfde kloekmoedigheid

by der hant te nemen , ’t geen gy voorzichtelyk

zult oordelen, dat zulx tot ’sVaderlands welva-

ren voor al moet by der hand genomen worden.

Nu Haat geheel Europe de oogen op u. Zommi-
ge dragen u opentlyk en ongeveinft een goet

harte toe, andere zitten vol vreze, hoewelze het

zich met biyken laten. Het waar van God te

wenfchen, datge den Vyant, ofoverwinnen^of

verzoenen kond , en dat deze zege een beginzei

en voorfpel mogte zyn,van,zó wel de heerfchap*

py, als de vrede op een vatte voet te zetten.We-

der te willen vrede maken, is miflchien den over-

winnaar oirbaar, maarden verwonnen Vyand
hoognodig. Den Heer der Heirfcharen'vechf

voor u en ziende de dingen een weinig over-

hoop leggen,verdubbelt de zegen.Invoegen dat

de Vyand alrede zelf bekent van u onder ’tjok

gebracht te zyn; Niemantacht het zich tot on-

eer,onder Oranjes heerfchapp'y te buigen,en'die

gy onverwonnen hebt , achten zich gelukkig,

datze van u overwonnen worden. Onder uw ge-

bied en tucht belooft zich yeder een vryheid,on-

der uwe heerfchappy, geluk en voorfpoet. Vaar

voort , onwinbare.Held , en leg met de grenzen

van u Vaderlant de grenzen Uwer deugden wy-
der uit.Vervolg deloffelykeen gelukkige vöortr

Mni % gah-
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gangen ,

die u in uwe oorlog te beurt vallen.En
tcrwyl uGod om grote dingen uit te werken no-
digt,zo zyt hem hierin gehoorfaam. Komt,keêr
weder tot d’uwen , en ontfang als overwinnaar
over al de gunftige tocjuigingen van d’Overheit,

Burgers, en Stedelingen. Waarvan zommigen
u, datze leven, andere, datze in vryheid leven,en
wy altemaal , datwe in veiligheid leven , mogen
dank weten. Ik Lof-redenaar volg u van achte-

ren na, en middelerwyl andere bezichzynom
bondig te befchryven,hoe het beleg van ’t begin

tot het einde in zyn werk is toegegaan, zo heb ik

u geen hiftory , maar een gedicht opgedragen.

Want het paft niet , dat zo Doorluchtige Zege-
tekens zonder gedichten daar op te maken , op-
gehangen worden.Ik wenfchte wel,dat ik zoda-
nige reden hadde konnen opftellen,die in waar-
digheidniet minder als uw’ deugden en daden
waar geweeft. Maar met ongelyke fchreden gaat

de gene , die het werk zelfuitvoert , en die het

zelve befchryft,voort.En het is ligt het ftout be~

ftaan,en de helden daden der Pringen aan te roe-

ren, Maar zeer zwaar en moeielyk de zelve van
ftuk tot ftuk,met een welfprekende tong te uit-

ten. ’k Heb gedaan, ’t geen eygentlyk een Poëet
toekomt te doen.’k Heb myn woorden genoeg-
zaam verdraeit, en verborgender en verbloem-
derwyze genoegfaam gefproken,invoegen datfe

veel eer na tover, en wichelaars vaarzen fchynen
te fwymcn,als na een waaragtige vertelling. Al-
evenwel dunktme dat ik opzommige plaatzen

noch al te vertelachtig gefproken, en al te zorg-

vuldig de draat van 'tgene dat er van dag tot dag

voor-
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voorgevallen is, gevolgt heb. Maar daar is wei-
nig aangelegen,indien ik aldaar zo heel de Poëet
niet gefpeelt hebbe ,

alwaar gy gelukkelyk hebt
gevochten, ’t Is beter datmen weet , dat gy or-

dentelykcr en meer na de kunft geftreden,dan ik
gezongen hebbe. Want men moeit meerder
achting geven op de dingen, die van u voorzich-

tig en kloekmoedig uitgevoert zyn , als op rnyn

eigen lof. En is het zaak , dat ik van dit werk ee-

nige lofzal behaalt hebben, dat behoefik nie-

mant, als u Doorluchtige naam , dank te weten,

aan wiens deugden , wanneer de Poëten Hechts
beginnen te denken , zo vloeienze over van zin-

ryke gedachten en rymen. Invoegen
, dat hen

dunkt , datze zo veel groter fchynen te zyn , hoe
datze yveriger in die Doorluchtige perzonaad-
jen, en zielen bezig zyn.

De goede en grote God , door wiens onwin-
bare hant gy hebt gewonnen ,

het Vaderland en
de Gods-dienft in veiligheid en vryheid gelteld,

’s Vyants aanflagen en krachten te niet ge-

maakt, en eerlt met Wezel, terflont daar na met
den Bos, twee van de ftarkfte Steden , deheer-
fchappy der vereenigde Nederlanden vergroot

hebt , die verleen u , datge de fchrik van uwe
naam wyt en zyt omvoert, en ’tgeen binnen
’s lands zwak en magteloos is , met raat en daat

onderllut, 't geen valt is, noch vafter maakt , en
door het doen van treffelyke dienften aan het

Vaderlant, den Burgers de vreze t’uwaard, en
den Vyanden de kleinachtinge,dienze u toedra-

gen, beneemt.

Mm 3 O RA»
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ORATIE
Gedaan van de

KOLONELLEN,
in ’t Leger , Aan de Prins van Oranje.

Lees Kraters Oratie aan Alexandcr de Groote, die

bj Kurtius in bet IX. boec\te vinden is.

j^^^-EIooftge,manhaftige Prins,dat wy meer

liwfl °'rer aan^om^ der Vyanden , fchoon
datze alrede op de wallen Honden, en op

de Legers quamen aanvallen, als over de zorg
van uwer heil en behoudeniflè , daar van by u zo
weinig werks gemaakt wort , bekommert zyn ?

Want wat en hoe groot een macht van volken
van alle kanten ook t’famen fpant,en op ons toe-
leit, fchoon datze geheel Braband vol wapens en
krygsknechten proppen,de Kaizerfche in ’t land

brengen, en zich op deTilliers en Wallenflein-
ders, beroemen en moedig zyn, geen nochtans
van hun allen zal ons niet dat kunnen deren , zo

gy Hechts maar , kloekmoedige helt , behouden
en in ’t leven blyit. Maar wie kan ons beloven en
verzekeren, dat deze zuil engeftarnte van het

Vcreenigde Nederland .lang duren zal ? Dewyl-
ge u zelven zo vierig in doots gevaar fteekt,geen

ontdenken hebbende, datgedooruw dood zo
menig duizent zielen van krygs-knechten en
Burgers mede ten val Heept.Want wie wenfcht,

ofwie kan ook, te fneuvelen komt, als gy? langer

in ’t leven hlyven ? Wy zyn, ons op uwe geleide

era
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cn bevel begevende) tot zo verre gekomen,waar
van daan,indien gy niet in ’t leven blyft,ieder een

met groote droefheid weder t’huis zal komen.
En byaldienge met Philippus om het ryk van
Spanje, en geheel Ooft en Weft-Indie ftreet,

fchoon zulx niemant geerne zien zoude, zo
kontge nochtans niet ftout’er , nochte onver-

zaagder in alle lyfs gevaren treden
,
gelijkge te-

genwoordig doet. Want daar ’t gevaar en belo-

ning even groot zyn,daar valt de vrugt,als ’t wel
afloopt rijker, en als het qualyk afloopt, de
trooft grooter. Maar wie, ’t zy dat hy een van u-

we krygs-knechten, ofeen van onze Bontgeno-
aen is , wien bekent is wat in onze ftaat vaft , en
wat in de zelve fwak is,zoude willen zien dat de-

ze Stad , fchoon’er anjders veel aangelegen leit,

met u bloed en leven geloft wierde. Ons hart yft

van fchrilc in onze lyf, wanneerwe aan de dingen

gedenken
, die wy dagelyks zien , wanneergc zo

onbefchroomt midden door een hageljagt van
’s Vyants loden in de grachten en loopgraven

gaat. De hairen ftaan ons van fchrilc te berg,dat-

we het zeggen. De loomfte bloed hadde alrede

over de buit van uwe Lichaam gezegenpraak j

indien u tot dus lang God , die oogfchynlyk zyn
barmhertigheid tegens ons toont, niet be-

fchermt hadde.Wy zullen by anderen voor Ver-
raders en Verlaters gehouden worden, datwe u,

ofte niet kunnen in de Tent houden , ofte in de
grachten navolgen •, en datwe u niet kunnen be-

lchermen,en in veiligheit buiten het gevaar ftel-

len. Gy doet al de krygs-knechten fchandeen
ichimp aan , eveneens als ofze hun ampt weinig

M m 4 be-
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betrachten, en zonder uwe tegenwoordigheid

hunlaft niet wilden verrichten. Spaar uzelven

om raat te geven en over ons te gebieden.Denkt
datge een Overfte

,
en geen flecht krygs-knecht

zyt. Overdenk deze ipreuk vanScipio, Myn
Moeder heeft my voor een Overfte, en niet voor

een flecht krygs-knecht ter werelt gebrogt. Gy
moogt wel tegenwoordig by het werk zyn

,

maar niet de zaak,daar ’t al aan hangt ,in’t gevaar

ftellen.Gy möogt de krygs-knechten wel hart in

’t lyf fpreken , maar niet op alle plaatzen. Gy
moogt ’t gevecht wel met woorden en raat be-

llieren , maar gy moet u zelven buiten ’t gevaar

van ’t gevegt houden. Sneuvelt een flegt krygs-

knecht, dat is maar om eed eenig hooft te doen j

maar wanneer de Velt-oyprftekomt telneuve^

den, die val treft yder een? Zaken van kleen be-

lang kontge de lager Overften laten uitvoeren.

Wyftaan in geen flachorde om flag te leveren ,

noch dewelltant van onze heerfchappy, noch
’s lants welvaren hangt aan geen zyde draat.Wy
keeren den Vyant buiten met wallen en Schan-

zen.Wy hebben gelezen,en het doet ons nu goet

daaraan te gedenken,dat omzichtige en dralen-

de Overften * en, die zich op geen plaats, of het

moeft uit hoge noot wezen, inde waagfchaal

wilden zetten
,
geprezen worden . En de voor-

naamftemeefter inde Burgerlyke voorzichtig-

heit beftraft eenVelt-overlte die zyn vyant klein

acht, en van de zelve zich niet hoet.Lyd het,dat-

ze u nageven, datge een blode, en geen omzich-

tige, een lome
, en geen bedachtzame , een on-

ftrydbare, en geen in den oorlog ervaren Velt-

over-
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overfïe zyt.Laat het fmalen der Vyanden,en van

degenen die u niet veel goets en gunnen, uwe
dove ooren horen, ’t Gemene belle roept, het

krijgsheir roept, de vromen en voorzichtigen

roepen,dat aan u,yeders heil en welvaren hangt.

Raat en toeven, zullen werken van groot belang

ten gewenden einde brengen , die anders in een

oogenblik , door ftoutheit , die zelden wel be-

flaat
, en door al te nieuwsgierige zorgvuldig-

heid, konnen verbrod worden . Door u val zullen

de Vyanden moet fcheppen,en door u dood een

vad betrouwen van de Stad t’ontzetten , daarze

by u leven geen hoop toe hebben. De gantfche

werelt wacht op d’uitkomfte van dit beleg. De
zommige daan’er dom over van verwondering,
andere byten van fpyt op hun tanden , andere

helpen het werk elders vorderen. ’tSchyntdat
het nootlot de belegerde Stad verwezen heeft,

doch zulx fchijnt alleen. Wacht u, dat zulx ons

niet te beurt valt , ’t geen by het noodlot bedo-
ten is. De Vyand is na by, zy loeren op de Wal-
len en Legers

,
en verzuimen geen gelegentheid

om de Stad, die in nood is, te ontzetten. Men
moet wel toezien, datze niet,’t geenze door hun
deugden wanhoopten te verkrygen , u zulx toe-

fchryven. Door voorzichtigheid cn wysheid
komt men tot de glory ,

en niet met gewelt. In

groote aandagen kan men door voorzichtig-

heid veel te weeg brengen, maar door dezelve

noch veel meer in een beleg. Al het gene datwe
gewonnen hebben, en datwe nog hopen te win-

nen,hangt aan u behoudenifle. En byaldienge al

u overwinningen tellen wilt, zo hadgejaren van

Mm 5 doen,



5J4 Casper van Baerles
doen, om die op te tellen.Het is roemwaardiger
de daden,die mannelyk uitgevoert zyn, te over-

leven,als in het uitvoeren der zelven,het leven in

te fchieten. De Faam doet de levendigen,en niet

de doden goet. Prinsen en Koningen liaan en
vechten op het Toneel des werelts, maar op het
zelve begaanze ook mifllagen j en hun mifllagen

munten niet min , als hun deugden boven al uit.

Wy fcheppen uitu,gelykde Ledematen uit het
hooft

, moed en bloed. Gy zyt teflens een aan-

fchouwer en wreker van uw volks deugt en
loomheid. Yeder fchaamt zich flil te zitten en
lui te zyn , als gy doende zyt. Yeder rekent het
zich tot eere in uwe tegenwoordigheid gewont
te worden, en te derven. In uwe tegenwoordig-
heid voelenze noch fmart, nochzy vrezen den
dood niet. Turnus tegenwoordigheid zet hen
moet en krachten by. Daar gy tegenwoordig
zyt,wil niemant de minde zyn. En alhoewel het

ons niet pad u te vermanen
, zo vermanenwe u

nochtans
, op datge niet eerder ophout over ons

te gebieden, als het ons liefzoude wezen.AchiL
les luiderde wel na zvn Patroklus , Eneasna A-
chates

,
en om met geen fabelen alleen voor den

dag te komen, Judiniaan na de heilzame verma-
ningen van Narfezs en Bellizarius.’t Geenge ge-

daan wilt hebben,dat gebie dechts ons,en niet u
zelf. Wy zullen gaan,waar datge ons ook henen
zent. Laat ons op gevaarlyke plaatzen en in ge-

vechten
, die met lyfs gevaar vermengt zyn ,

tre-

den. Enbyaldien wy komen tefneuvelen, zo
hebt gy noch andere , waar 'mede gy den oorlog

kunt gaande houden. En gelyker d’Ovcrden
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dun gezaait zyn , alzo veroorzaken ook nieuwe
Overften niet dan fchade. En alwaar geen rege-

ringe, of een onzekere regeringe is , daar raakt

d’algemeine veiligheid in ’t voet zant. Myd het
gevaar,wyk van ’s vyants wallen, begeefu uit de
grachten ,

al waar men lichtelyk ter hellen kan
dalen , maar befwaarlyk wederom komen. Gy
moet hier zodanig middagmaal niet houden, als

ofge by deonderaanfche fchimmen uw avont-

maal zoud houden. Noch u avontmaal zodanig
houden,als ofge terftont zoud fterven.Dit heelt

Leonides wel tot de krygs-kneckten, maar niet

tot de krygs-overften gezeit.En om de waarheit

te zeggen,het is niet wel gedaan,datmen zyn ei-

gen volk in de ly, en den Vyant daar uit helpt.

ORATIE,
Op de blijde inkomfle van d'Erentvefie Koniwin>

HENRITE MARIE,
Koningin van groot Brittanje,Vrankryk en Yr-

lant,allTe haar Dooiluchtigfte Dogter Marie,
getrout aanWilhelm,de Zoon van zyn Hoog-
heit ,

Frederil^Hendriks. Prins van Oranjeftn de
vrygevochteVereenigde Nederlanden bragt.

aEt is niet lang geleden, dat wy in deze
vermaarde Koop-ftad Amfterdam

, de
Doorluchtigfte Koningin , Maria de
Medigis , die over drie Koningen Moe-

der ftaat, ontfangen hebben. Maar nu ontfangen
wy in alle eerbiedigheit,de aller Doorluchtigfte
Dochter van de Medicis, des Konings yan Brit-

tan-
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tanjes Gemalin* en neffens haar de Nicht van de
Medi§is. Zo dra en verliezen wy de Zonnen al-

ler Volken niet, of ons komen terftont andere

weder bezoeken. Wy verkeren by beurten on-
der de grootfte Mevrouwen des werelts , en die

over Aard en Zee > ja over den gehelen werelt
heerfchen en gebieden. Wy verkeren by luiden,

die in Europe uitmunten , als blinkende Starren

aan den Hemel, by Koninginnen en Pringeflen.

Invoegen , dat iltme nu zo zeer niet verwonder
over het vrypoftig fchryven der Poëten , die ge-

zeid hebben, datJupyn overal tegenwoordig is:

door wier hulp en befcherminge, wy tot heden
op defen dag onwinbaar gebleven zyn,met hun-
ner heerlykheit enMajeft.worden wy nu befchc-

nen.Wy houden de hanthavers van onze vryheit

binnen onze Stads wallen befloten, en bewyzen
aan de Gemalinnen van die Koningen,en aan die

Prinsen eerbiedigheid
, die het flut en fteunzel

van deze heerfchappy zyn.Wy vergelden die ge-

nen weder hun goede gunft en genegentheid, op
wier machtige vrintfehap wy gefteunt hebben,
en waar doorwe zo machtig geworden zyn. Wy
betonen die genen weder eenige eef, door wier

hulp wy tot noch toe geoorlogt hebben. Wy be-

fchouwen die genen , van aangezicht tot aange-

zicht, die ons,toenwe in noot en droefheid Ha-

ken, daar uitgeret hebben.Wy kullen dankbaar-

lyk de handen, die te gelyk neffens ons den aller-

machtigften Vyand van ons hals afgedreven heb-

ben.W y tonen ons tegen die genen nederig,door

wier verbonden , trouheid en kloekmoedigheid

wy geholpen zyn , en onze heerfchappy zo verre

ge-
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gebracht hebben , datwe binnen ’s lams onwin-
baar zi jn.en buiten ’s lants, yder voor ons fchrikt

en vreeft. De omleggende Steden hebben mede
gedaan, ’t geen haar te doen Hond. Elk Stad in

’t byzonder he^ft getoont, hoe zeer datze tot

haar Koninklyke Majefteit genegen waar. Men
heeft overal geviert , en over al liep het volk van
alle kanten tezamen. Het toeroepen,gelukwen-
fchen, en toejuigen verdoofden yeders ooren.

Het gerucht van d’aankomende Koningin, is

door het donderen van ’t grofGefchut wyt en
zyd verlpreit. Koftelyke maaltyden heeftmen
voor hare Hoogheden aangerecht

, en met ge-

luk-wenfchinge is de Koningin van de Vaders
des Vaderlants de Prinsen van Oranje, overal

bewellekomt.Onze 3tad,gelykze door de koop-
handel over al vermaart is, van Schepen en aller-

lei krygsgereetfchap de ftarkfte is,en met treffe-

lyke Huizingen, Kerken, Torens, en andere

heerlyke gebouwen , als ook met veilige en rui-

me Havens , tot verwondering van elk een , ver-

kiert isj alzo hieltze ook voor vaö,haar alleen toe

te komen , om alles tegens de komfte der Door-
luehtigfte Koningin in ’t werk te Hellen,’t geen
wegens de heerlykheid, en koftelykheid tot ver-

wonderingjofwegens de aardigheit en nieuwig-

heit, tot vermaak kondeftrekken. Wantik ben
altyd van zodanig gevoelen geweeft,datmen aan

de Overigheid liefde
,
gehoorzaamheid , en eer-

biedigheit fchuldig is.Wy zien om hoog naar de

Starren , om datze ons met haar warmte koefte-

ren,en met haar ligt verlichten. Wy bewelleko-

men de komfle des allerdoorlugtigfte Koningin
t’ons*
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t’onswaart; door wiens Koninglyke geflagt, ons
wapens , en hulp, verleent zijn, en waar doorwy
Hollanders tot noch heden op dezen dag vech-

ten en zege-pralen. Onze ftaat , draagt haar we-
derliefde toe, dewylze ons eerft ^efde toegedra-

gen heeft , toen de Groot Moeder deze Neder-
landen quam bezoeken , dienze na Elizabet

Hooglofflyker gedachtenifle , mede onder haar

befcherminge genomen heeft. Wy bewyzen
haai-, even ais ofze een heilzaam geftarnte waar

,

eerbiedigheid, dewylze, tot deze Landen gene-
gen zijnde, komt om dat gene te volbrengen,
daar onzer aller heil en gelukzaligheit aanhangt.

Wy weten , wat grote dienften , dat Nederland
van haar ontfangen heeft. Indien men op Enge-
lant wil zien, die gebieden , volgens het recht

des verbonts , datwe met haar opgerecht heb-
ben, zodanige dingen ,

diewe vrywillig en gaar-

ne doen. Maar zo men op Vrankryk ziet , dat

flaat ook zodanige dingen voor, datwe voor een

ondankbaar volk zouden gehouden worden,
indienwehetaffloegen, enverwaarloofden. My
fpeeltnochin de gedachten de gemelde Eliza-

bet, de Dochter van Henrik den achften , die

allergelukkigfte beftierfler van Engelant en Yr-
land , Ëloetvrindin van de Groot-moeder des

Koningks van Engelant,die het eerfte deze Lan-
den, toenze in noot waren, en bykans van de ty-

ranny onderdrukt wierden, met Geit en Krygs-

knechten bygeftaan heeft. Myn zinnen fpeleii

op den Erentveften Jakobus , Hooglofflyker

gedachteniïfë , de Sefte Schotfche Koningk
van dien naame, dezer Koninginne Schoon-va-
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der, die , met den Spanjaart Vrede gemaakt
hebbende > en zich onzydig in onze oorlog dra-

gende, zyn gehele Ryk en Havens voor onze
Kooplieden geopent heeft. Deze grote wel-

daden worden noch vergroot door de ftantvafti-

ge goedertierentheit
,
die aan ons , van Karei

d’eerfte,Koning van Éngelant,Schotlant,enYr-

lant,Gemaal dezer Koninginne,bewezen word.
Dewyl hy,des Vaders deugden, en Koningkryk
overervende , met al zo groote liefde en gene-

gentheid , den ftaatvan deze vrygevochte Lan-s

den verdedigden befchermt,als zyn Vader dede.'

Wat groote dienften Hendrik de Groot, van

wienzyzich beroemt gefproten te zyn , dezen

Staat gedaan heeft, dat willenwe geirne beken-

nen. Deze Hercules inVrankryk op ftoel geraakt

zynde,terwyl hy Vmnkryk,dat door inwendige
beroerte en oorlog overhoop lag , met alle zyn

macht,Vaderlijk onderftutteiZo bevryde hy tef-

fens Vrankryk en ons , van het zelfde jok. En
fcholt ons den fchult,die gedurende den oorlog,

zeer hoog geklommen was, mildelyk quit. Tot

noch heden op dezen dag ,
vecht Louis de dar-

tiende , haar broeder 5 den allerkriftelykfte Ko-
ning, volgens ’t verbond dat hy met dezen Staat

gemaakt heeft voor dë glory des oorlogs, die zo

wei hem,als ons aangaat, en voor de vryheid van

beide Ryken,en geeft ons door het kneuzen der

Spaanlche mogentheid. fchone gelegentheden,

om Steden en Sloten te veroveren. Maar al deze

dingen , zyn bykans al oud, ten opzicht van het

Koninklyke Huwelik
,
dat heden volcrokken is,

en daar zy den zoon des Prinqen van Oranje

waar-
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waardig toegekent heeft. Zy verbint een Prins

aan haar, aan welken Prins dat wy altemaal ver-

bonden ftaan.Zy noemt hem een Schoon-zoon,
dien wy den toekomenden Vader des Vader-
lants noemen. De Dochter troiy: aan een Vorft,

maar aan onze V'orft. Zy trout aan haar Echtge-
noot , maar die een befchermer van ons allen is.

Door de bant van zo grooten Huwelyk,vcrbint-

ze Engelant aan Nederlanden het heil van zo ve-

le Volken,waar over datze gebied,fmeltze te za-

men met ons heil.Met welke trouhartigheid dat

zich deze twee Prinsen bejegenen,met de zelfde

bejegenen zich ook de onderdanen. De liefde

dien de beftierders elkandre toedragen,den zelf-

den dragen ook d’onderdanen elkandre toe.Een
zelfde Huwelik zet deze Landen kracht,en glo-

ry by ; en jaagt de Vyanden fchrik en vrees aan.

Door een zelfde Huwelik, doetze de Nederlan-
ders gunft,en geeft de vyanden ftof tot misgund.
Die ’s Koningks Dochter tot een Schoon-vader
krygt,dat is een drydbare krygs-helt.Die Oranje

tot een Schoon- vader krygt, dat is een Scepter-

fwaier. d’Eenkan brallenen moedig zyn op de
glory van een Zegepraalder , d’ander op een be-

dierder van drie Ryken. d’Een op de opperde
Majedeit, d’ander op zyn Vaders oorlogsmacht,

en op de Faam van ontelbare overwinningen.

d’Eene blinkt met de glans van Scepters,d’ander

met de glans van Wapens. d’Eene is uit het

Doorluchtige Konings bloed gefproten , d’an-

der bedaat de Kaizers in Maag en bloedverwan-

fchap.d’Een opent de Zee voor deVrinden,d’an-

der fluitze voor de vyanden. De Dochter die van
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de Moeder tot een Bruid gemaakt is, is van haar

ook eenStadhoudrter gemaakt.Wien de nieuwe
Moeder Bruidegom gemaakt heeft,dien heeftze

ook Schoon-zoon van een Koningin gemaakt.

Den Hemel hegft’er twee vereenigt, en met de-

ze twee de zeven Suffers des oorlogs. Deze zevert

Suffers zyn door de Godsdienff en vryheid ver-

eenigt. Deze Godts-dicnff en vryheit worden
door de veiligheid, daar na zo lang van ons allen

om gewenfcht is,met ’s Konings Dochter veree-

nigt. Zy verfterkc devrindfehappen der Kortin-

gen met ons, opdatwedoor de vyantfehap van

den magtigen Spaanfchen Konink,die zo heftig

op ons gebeten is, niet vernielt worden. Op dat

wy, die haar naburen zyn, niet verloren gaan, Zo

verdeiltze haar gedacht onder ons, dat al lang

voor ons, Hollant befchermt heeft. De Konin-
gin aanfehouwt de Landen, dieze in haar Vader
befchermt heeft. Zy aanfehout de Landen,dieze
in haar Man befchermt : Zy aanfehout de Lan-
den , dieze in haar Broeder befchermt heeft , en

noch heden befchermt.Hoge namen zyn ons be-

houdenis en welvaren. Aan d’eene kant de aller-

kriftelykffe,aan d'ander de geloof-befchermers.

En wy,die voor het geloof vechten,worden van

de geloofs-befcherrnende Prinsen* verdedigt

zelfs de namen van Kriftus , en ’t geloof dienen

tot tekens van voorfpoeten geluk. In deze te-

kens winnenwe met Konflantyn , en matten de
Spaanfche Maxentien af. Het water ,

waar over

datze gevaren is, hebben de volken gemeen
,
die

eerft koophandel onder malkanderen dreven, en

terffont daar ha Bontgenoten en fpitsbroeders

N n wier-
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wierden ,

maar nu door een nieuw Huwelik aan

malkanderen verknogt zyn.De verfcheidenheid

van landaart die d’Inwoonders tuflchen de be-

ftierders maken 5 die gaat door dit Huwelyk te

niet. Die een Brit zal geboren worden uit een

Brittin, die zal een Hollander zyn, van ’s Vaders

wegejen die een Hollander zal geboren worden
van een Hollander,die zal een Brit zyn van Moe-
ders wege.De harten der inwoonders zullen zig

te zamen vereenigen,wanneer zich de Lichamen
van deze twee zullen vereenigen. Hetftrant,

daarze aangelant is , is van rechts wegen ’t Hol-
lantfche ftrant; maar het Britfche,van wegen de

liefde t’onswaart.Het ftrant daarze afgevaren is,

is van rechts wegen het Britfche ftrant,maar het

Hollantfche llrant , wegens de nieuwe bet-ge-

ineenfchap. De Steden, daarze ingehaalt word,
zyn aan getrouwigheid en verbond , aan gene-

gentheid en gehoorzaamheid tot de Koningin,

in plaats van haarVaderlant-In Engelant ifle een

Koningin:hier iiïê de twede Doorluchtige gaft,

gelyk haar moeder d’eerfte was. In Engeland
blinktze onder haar eige volk, hier blinktze on-

der vrienden en Bontgenoten. In Engeland ifle

een ingeboorne, hier een vreemde Godheid, ira-

dienmen haar een vreemde Godheid noemen
mag,die in’t gedacht van Franfchen bloede,daar

de Koningin mede uitgefproten is,treet. Invoe-

gen dat de Dochter , by de Britten geboren , ons

van God fchijnt toegeflmirt te zyn. De Moeder
heeft uit liefde tot haar Dochter, deze moejely-

ke reis aangenomen. Op dat Marie niet troofte-

loos alleen quam,zo vergezelfchapte de Moeder
haar
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haar over de woefte Zee. Door de liefde,Wortze
daar hene gedreven,van waarze met gevaar wort
afgetrokken. Zy deilt met haar gemaal den Ko-
ning,de zorgen der gewiehtigfte zaken En mid-
delerwyl dat hy zich bekommert over de geruft»

heid van’t Ryk,zo denkt zy,neffens ons,om Ko-
ninklyken nazaat te hebben.De Koningk zoekt
met de Ryk-ftanden’tRyk in ruften vrede te

brengemZy voor het Doorluchtige geflacht,na-

komelingen en vaftigheden , waar opze fteunen

mag.Want zy acht het niet genoeg te zymdatze
regeert , maar zy wil ook , dat’er van haar over

blyven, die, ofover de haren, of uitlanfche Vol-
ken, na haar dood kunnen gebieden. Want een

Vorft geboren te worden, is wel treffelyk en
heerlyk, maar Pringen ter wereld gebrocht te

hebben.is noch veel trefFelyker.De Koningin is

uit Goden geteelt,en zy zal weder Goden telen.

En nu ftaat d’allermagtigfte Prinses op die oord
en worftel- plaats, die een worftel-plaats en ren-

baan van een langdurigen oorlog, van zo vele

velt-{lagen,Vorften,en overwinningen is. Mid-
den onder het yzelik gerammel van onze wa-
pens, en daar Mars, als uitzinnig, zo aan het hol-

len is,onder het geraas van Trommel en Trom-
petten,en Schalmeien,onder het los branden ert

donderen van’t gefchut,onder het fchitteren van
helmetten en fpietzen.brengtze haar Dogter.dat

Koninklyke Juweel,en fchone Pant, over. Daar
wy Mars met offerhande van Menfchen paaien

en verzoenen, daar verfchaftze den geharnafden
Prins ftof,van Bruiloft te houden. Öaar Bellooé

zo heftig aan bet woeden is,de gewapende krygs-

Nn ï hei-
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heiren tegens elkandrc aangaan,d’eene vyant den
anderen tot roofjsrdaar geleitfe de Koningin ter

goeder ure , naar buis toe. Die met geen hoop
krygsknechten,gelyk eertijts de Griekfche Be-
leen,zal wederom gehaalt worden.Zy bereit al-

daar de jonge Bruit,de Bruids-Sluier,daar de ze-

getekens, te water en te lande bevochten, op de

Zalen en in de Kerken te pronk hangen. Qiian-

zuis, zy maakt onderfcheit tuflchen het algeme-

ne befte,en byzondre liefde.Zy draagt zorg voor

Oranjes glory, dewylze die met raat en daat by-

ftaat : als ook voor de glans en heerlykheid van

deze gemene Staat,dewylze die alleen de zoetig-

heid van haar Dochter laat genieten. Terwylze
die alleen aan Oranje ten Huwelykbefteet, zo

befteetze die aan ons allen, tot onzer aller nut en

profijt. De glans en luifter,die Oranje door haar

van de Scepters , en het Koninglyk geflacht be-

komt* door de zelve word ook ieder een van ons

in byzonder,doorluchtiger en beroemder. Zy is

nu by die Volken gekomen, die wegens hun
eeuvoudigheid, openhartigheid, en beleeftheid

tegens d’uitheemfche , en eerbiedigheid tegens

hun Overigheit , over al geprezen worden. Zy
word omsingelt van die Volken, die Rome, die

overwinfter van den gehelen werelt , Broeders

en Bontgenoten , van hare heerfchappy ge-

noemt heeft. Zy word omgingelt van die Bur-

gers, die, fchaten tol-vry levende, Rome, de

Goddin der Volken , in den oorlog gebruikte,

en hun gelyk als wapens daar toe fpaarde. Maar
nu,hoe haar magt groter is,en meerder uitmunt,

zo veel te nederiger moeten wy ook ons tegens

haar



Oratie op de inkpmfi van Uenrite Matte.

haar Koningklyke Majefteit tonen , en den zel-

ven zo veel te groter eerbiedigheid bewyzen.
Wy,die hier om laag op der Aarden wonen,aan-
fcbouwen de Zon, die om hoog, aan den Hemel
Haat. Wy bewyzen deze Koningin,die in ’t oog
van geheel Europe Haat met neder geflage oo-
gen, alle eer,en eerbiedigheid. Agrippine, des

Kaïzers Germanicus Gemalin is eertyts te Ro-
me gekomen , daar alles vol droefheid was. De
Britfche Koningin, is nu in Hollant gekomen,
maar daar alles vol vrolikheit is.Agrippine quam
met haar mans doodbus aan.De Koningin komt
tot ons, met haar brengende, de Britïche'Bruit,

voor Oranje. Germanicus wert gedragen op de
Schouders van zyn Kolonellen en Hopmannen j

en waarze over de ackers gingen,daar brande het
rou- dragende volk , en de getabberde Ruiters,

na degelegentheid der plaatzen, klederen,reuk-
werk , en andere lyks-gewoonlykheden. Hier
wort de Dochter, en Moeder, de Koningin , op
Sraatqy-wagens gevoert,daar krygs-benden ko-

ftelylt en heerlyk uitgeftreken , voorgaan. En
waar langs deze Koningklyke perzonaadjen
gaan,daar Iaat de Burgery, haar tegenkomende,
zich met een vrolyk toejuiginge

, tot een teken
van een goede genegentheid,vrolyk horen.Jong
en oud,hoog en laag,branden van liefde tot deze
Koningin , en roepen luit keels , dat zy een gie-

raat van ’t Vaderlant,zy de afkomft van Hendrik
de Groot, en een oprechte proefftuk van Ko-
ningklyke waardigheid is. Zodanig is ook Pla-

cidie, des Kaizers Honorius,en Arcadius Sufter,

uit Spanje in Italië , alfle met Konftantyn zoude
N n 2 trou-
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tróuwen
,
gekomen , en zo ifle mede met open*

bare gelukwenfchxngen ontfangen,en,zo te zeg-

gen ,
als op handen weder naar Romen gevoert.

Zodanig quam Serene des groten Stilkons Ge-
malin, de Rivier de Taag verlatende, den Tiber
opvaren.Eveneens gelyk deze,den Teems verla-

tende , de Maas is op komen varen. En met im-
mers zo grote blydfchap en toejuiginge , is in de
voorgaande eeu

,
Marie de Sufter van Kaizer

Karei de vyfde,die overOom van Marie de Me-
dicis was

,
alfie in den naam van haar Broeder de

heerfchappy der Nederlanden zoude aanveir-

den, inNederlantingehaalt. Ook en is dit niet

nieus
, nochte voor dezen noyt gehoort , dat de

Britfche Koningen , en de Naflbuwersdoor het

verbont van oorlog , ofdoor den Ëchtebant aan

malkanderen verknocht worden.Want het is by
na vier eeuwen geleden, dat de Naflbufche Kai-
zer Adolf, met Eduart Koning van Engeland,
verbont van oorlog opgerecht heeft. En het is

ontrent drie eeuwen geleden, dat Reinout de

Naflbuwer, Hartog van Gelderlant» Leonore,
de Dochter van Eduart de twede , Koningk van

Engeland
, en Sufler van Eduart de derde , ten

Huwelyk nam. En niet lang daar na , is Marie
Ecmonde van NalTou, aan Jakobus de twede
Schotfche Koningk, getrout. Invoegen, dat de
langheit van ty t , de vrientfehap tuflehen ’t huis

van NalTou,en tuflehen de Koningen van Enge-
lar.t en Schotlant , valt en onverbrekelyk maakt.

En dewyl de heerfchappyen , al haar luider, en
beroqmtheid, daarzemede blinken, of van de
wapens, ofvan de waardigheid der beftierders.
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ofvan de koophandel en verbonden , ofvan het

Huwelyken te weeg brengen j wy die tot nog
toe door de wapens beroemt zyn geweeft , die

Kaizers en Koningen tot Overheit
,
gehad heb-

ben, hele huisgezinnen, en allerlei koopmau-
fchappen na Ooft enWeft-Indien gevoert , en
met zo veel Koningen verbont gemaakt heb-
ben, hebben ook met onze Huwelyken,tuflcfoen
geflachten van Koningen ,

aan d'ene zijde , en
Naflbufche Graven ,

aan d’ander zyde, door te

dryven, de veiligheit binnen ’s lants , en , zo wel
voor deze , als ook nu , onze faam en naam by de
uitheemfche vergroot en vermeerdert. Dikwils
zyn niet alleen de Roomfche Kaizers maar ook
de Kaizerinnen geprezen. En hoe zeer wy ook
deze Koningin zullen pryzen , noch zal de grote

beftierfter te min geprezen zyn. En zo wy haar

een middelmatige loftoefchryven, zo zullen wy
de glory van haar Stam te kort doen. Zy is, voor
zo veel alfte een beftierfter is,een Koningin,maar
meer een Moeder over haar Onderdanen, als een

gebietfter.Zy maakt in haarGemaal onderfcheit

tuflchen de liefde van Echt-genoot, en tufichen

d’eerbiedigheid, die een Koningk toekomt. Zy
vermindert de zorg over haar Koningklyke Kin-

deren , door al te grote toelatinge niet , nochte'

breekt ook de liefde door trotze achtbaarheid

niet. Zy is van zodanigen grootmoedigheid,dat-

ze met een geduldig gemcet verdraagt, en het

barfte nootlot
, door rekkelykheid weet te ver-

winnen,zo haar eenige zwarigheit overkomt.De
Koningin acht het heerlyker te zyn, over haar

zelven, dan over anderen te gebieden. Deze

N n 4 deug-
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deugden mogen wy het dank weten , datze haar

oudife Dochter aan den Nederlandfchen Prins

ten Huwelyk gegeven heeft. En heden haar zel-

ven voor den Raat , en
5
t Amfterdamfche volk

vertoont heeft.Wanneervve haar zien, zo eeren,

en zienwe een winkel vol Koninklyke deugden,
een Pringes der Koninginnen , het oog van Eu-
rope, een heilzame geflarnte van onze flaat. Wy
hebben ons al over lang verblyd, over het ver-

bom en verdrag, dat tuflchen ons,en de drie Ry-
ken opgerecht is. Maar nu verblyden wy ons

,

datwe de beftierfter der drie Koninkryken te-

genwoordig in onze Stad zien. Yeder heeft van
deze magtigfle Koningin, en die tot bloetvrien-

den en Maagden
,

de grootfle van de werelt

heeft, demontvol: wantzy fpreekt Vrankryk
met den tytel van Broeder aan,Spanje en Savoye

tnec den tytel van zwager. Invoegen, dat haar

aan d’eene kant het Alpifche , aan d’andere kant

het Pyrenefche gebergt , in maagfchap beflaat.

Ook ifle in het Noorden niet vreemt, want de

Deenfche Koningk is haar Oom.Van Vaders zy-

de ifle uit de Borbonjers , van Moeders zyde uit

de Ooitenrykers en Medigengefproten. Invoe-

gen , dat haar noch hedendaags in het bloeienfte

gewelf: van Italië , de grootfleVorften van He-
truriein maagfchap beftaan. Wy noemen haar

Henrite
, om datze de Dochter van Hendrik de

Groot is. Wy noemen haar Mariemaar de naam
van de heilige Moeder Marie.d’Eerftenaam be-

looft de grootmoedigheit des Vaders. De twe-

de, de Godvruchtigheit. De naam Henrite, voe-

ren hier op der aarde verfcheide grote Pnnccf-

len

}
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fetijde naam Marie is doorlugtig,de\vylze de he-

melfche Marie toekomt.Men foude al de namen
wel kunnen ophalen ,

die haar Gemaal door het

geloof, haar Broeder door de Knftelyke heilig-

lieit , haar Zwager door den yver tot de Gods-
dienli verkregen hebben. Men zou kunnen op

de bynamen Katholyk, allerkriftelykfte , recht-

vaardig, Godvruchtig, en op de bynaam van ge-

loofs befchermer fpelen. Welke bynamen, hen

ten dele van de grootachtbare Roomfche ftoel

,

ten dele van de goede genegentheid der groten,

en andere volken gefchonken zyn. Maar daar

van op een ander tyd.Nu,’t geen eigentlyk dezen

dag tockomt,doen wy haar Koningklyke Maje-

fteit bedanken
,
datze naar het exempel der Go-

den , Goddelyk deze Stad met de Doorluchtige

ftralen van haar tegenwoordigheid befchenen

,

d’Overheit met de glans van haar fchoonheit be-

ifraait,de harten der Burgers met een ongewone
blydfchap verquikt,en deKoopluiden zo wel ho*

ge als lage , met een onvergetelyke eer bejegent

heeft De Nakomelingen zullen noch over dui-

zentjaren na dezen dag , aldus zeggen : dit langs

is de Britfche Koningin gegaan
,
cp deze plaats

aanfc'houde de Koningklyke Vrou onze Torens,

hierbezagzede Kerken,Markt,en Havens. Hier
zeilde de Sulfer van zo veel Koningen ,

voor by
de Vloten 5 hier dêe de Dochter van Hendrik de
Groot haar maaltyd •, op deze Ledikant Hiep de
Britfche Majelf eirj dit langs reden de twe Echt-
genoten

, Oranje, en Marie Stuarts. Wy, die al

deze dingen zelfs met onze oogen aanfehouwen,
pariten tot geluk-wenfehende woorden uit , en

Nn j one-
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openen voor u, ó Koningin! en voor uw, Frede-

rik Henrik, en voor alle grote perzonaadjen, die

hier in gekomen zyn, onze gehele Stad; Wy ei-

genen alle deiïelfs cieraden en heerlykheden , u
toe. De grootachtbare Vroedlchap ontfangt

minnelyk en blydelyk d’inkomende,en geeft den

gehelen Stad tot uwen verdoen. De Ruitery, al-

tcmaal uitgelezen Volk ,
uit de bloem der Bur-

gery, voorde gewapende Burgers drillen met
hun pieken,U ter eeren. Uwenthalven, viert de

gantfche Burgery , en flaat geen hand aan werk.

Over al verwellekomt men U met het lollen van

’tgtof Gefchut. Wy rechtenU ter eeren,Verto-

ningen,enTriumfbogen-U wenlchen de Diena-

ren des Goddelyken woords , met het Huwelyk
heil en geluk.U ter eeren,(preekt deze Doorlug-

tige School. En terwyl de algemeine blydfchap,

het volk fprekende maakt , zo barll ook de Pro-

feflbr uit tot fpreken : terwyl onze Studenten o*

veral geraas maken ,
krioelen , en de Stad op en

neer lopen ,
zie , zo doet de Filozoof , om voor

geen ledige aanfehouwer te gaan ,
ook zyn

plicht, Wy zullen het eindelyk met een Gebed
tot God befluiten.

Bcfcherm , eeuwige God , de^e Koninginne , wiens Ge-

maal , wiens Vader , wiens Broeders , wiens Zwager , wiens

Gom altemaal Koningen zyn. Befcherm dlOranjers , de Va-

der en Zoon, die de Bejlierders , Vaders , en Befcherrners van

deze Heerfchappy pyn-, bcfcherm, Heer, hetgantfche Najfou-

fche Gejlacbt , datgelyk., als van het noodlot daar toegejlelt

is, om ons te behoeden en te verdadigen . Zegen de nieu-getrou-

de, dat Godvruchtige, dat Doorluchtige, Geluk-

kige paar, engun ons , dat dezpgelukkige voortgangen van

cn~e Staat, eeuwiglykjen erffelylgduerin.

BLY-
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B L Y D EINKOMST
Der Allerdoorluckigftc

KONINGINNE,
MARIA de MEDICI S,

t’A M S T E R D A M.

Den weledelen

,

j
Grootachibaren , Erentvejlen > en Voor

-

ücbügen Deeren

,

Burgemeesteren
der Stede Amftelredttm

,

Den He eren
ANTONI OETGENS van WAVEREN,

Ridder,Heer te Waveren,Bochtshol,Rugewillis,&c„

ALBREGHT KOENRAADS BURGH,
onlangs Gezant aan den Grootvorft van Moskovien,

PETER HASSELAAR, Kolonel der zelver

Stede.

ABRAHAM BOOM, voor dezen Gecommit-
teerde Raad der Grootmogende Heeren Staten van

Hollant.

Weledele > Grootachtbare , Erentvcfce, en Voorzich-

tige HEEREN,

fS'gSjll Seen God m den Hemel is, dat is de Vorji op

lilSIt ^er adï^e - God is niemants beeld, cm dat hy van

£%££&& niemant zdjn oirfprong heeft. De Vorji is Gods

beeld,om dat hy van hem voortgekomen is. God flaat onder

niemant,om dat niemant boven hem is. De Vorji flaat on-

der God, overmits die alleen boven hem is. Gods macht is

on-
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onbepaalt, om datze Goddelijks. Des Vorflenmacht is be-

paalt) om datze menfichelijk.is.God is boven de wetten,ont

dat hy d’eenige wetgever is. De Vorjt is aan de Wetten ge-

bonden, die God en de Reden hem voorfichrtjven.Door Gods

spil en magt word allesgedreven,ook^Koning, Koningin,en

Vorfi . Maar d’Onderdanen worden alleen na der Vorften

believen befiiert. God behoeft niemant te eeren,te bemin-

nen, oj t‘ontzien, om dat hy aan niemant verplicht is. De

Vorfi erkent alleen God , aan wieti hj zelf, en degantfiche

luifier zijns Voiftendoms hangt. Het volkjpijkt in eere en

aanzi.en voor den Vorfi-, maar beide Vorfi en volksveer

God. De dienfi die men Gode fcbuldig is,fipruit uil de Gods-

dienfi , die de gemoeden op het naaufle aan de Schepper

verbind. De dienfi, die men Koningen en Vorflen bcwyzen

moet, fprttit uit de Godvruchtigheid, waarmede men hun

gaarne met eerbiedigheid, maarniet als God bejegent. In

de werelt zyn zeer vele uitmuntende dingen, over welker

groot heid, hoogheiden glans men verbaafi moet flaan.Aan

den kemelglinflert de Zon , de Vorfi van alle darren , die

aller oogen tot zich trekt> en waar na dejaartijden, en het

fiaifioen luifieren. Daar blinkt de Maan,en het doorluchtige

ben der fiarren ,
en zijn verwonderens waardig om baar

licht, bewegingen, en heimelijke werkingen : maar op den

aartbodem is’er onder den hemel nietsgrooters ,
niets ho-

gers, niet doorluchtigers dan de Vorfi. De Zon fckijnt niet

voor zich zelve, maar voor ons. Zy beweegt zich tot vor-

dering, van ’s menfichen nut en heil : en de Vorfi leeft niet

voor zich zelvcn, maar voor zijn onderdanen. Zijn luifier

englans, is ’s volks luifier en vermaak. Hy houd dtnnaam

van Majefleit voor fiuh 'jjelven, maar ‘t gebruifidcr felve

voor zyn volfi.Hier uit ontfiaat in den menfichen een weer-

filhijn van liefde, eerbiedigheid, en trouwe tot God en den

l’rinpe , hoewel met ongelijke genegemhüd enyver : ik,

zegge
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yegge tot God,4ls bron en otrfprong van al hetgoed enge-

lukjes menfchen,tot den Vorjfals bezorger, en bedienaar

van zoogroot egoederenya de naafle aan God : want men

koomt God niet nader dan door bet voorjlaan en befcher-

inen van ntenfchen. Boven alle anderen uit te munten
, is

Koninglijk , maar noch Koninglijker der onderzaten voor-

deel en heil te bezorgen. Hun veornaamfte deugd is het

befte van Vaderland en Bontgenoten te 'Roeken , en de we-
relt in ruft en vrede teftellen. De kennis van deze dingen

zit diep inder menftthen gemoeden, jazodiep, dat ze

meenen eenen God op d'aarde te zien , “fo menigmaal zy

het doorluchtig aanfchtjn des Vorften mogen aanfchou

-

wen , en wanneer zy hem ontmoeten , wordenze zo ver-

quikt , als of‘er een heldere en gelukkigeftarre op quam.

Zy zien met een vierige genegenthetd aan die Vorften ,

van wienze met goedertiere oogen aangezien worden.

Zy geven zich geheel over aan henlieden , dien de burge-

rye , niet totftaverny , maar om te bezorgen , bevolen is j

die begeeren dat niet alleen cl'onderzaten voor hun
,
maar

die zelfs lijf en leven bereid zijn voor hun onderzaten op

te zetten. Zy bejegenen eerbiedigden Regeerderen der

werelt , daarze leden van zijn •, en met een groote ver-

baaftheid ftaanze verwondert over de ftralen dergodde-

lijke mogentheid over hen uitgefpreit. Wijs my eenen Ko-

,
ning of Koningin , het zy die heerfche over Indianen , of

Africanen , of Sabeen , of Scythen ;
alwaar bet ^elfs de

groothartige Semiramis , of de ftrijdbare Tomyris
, ef de

wijze , en op het heerfchen afgerechte Tanaquil , ofde

vreedlievende Placidia ; wy zullen altezamen bewtgetf

en ontzet worden door hetgedicht der koninklijke maje-

fteit , en ‘t ontzag der opperfte mogentheid zal ons afparf-

fen haar van zelf met alle eerbiedigheid en toejuiching te

ontfangen. Ik^zal het bewijs hiervan niet verre halen.

On-
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Onlangs quant in deze uwe Stad de allerdoorluchtigfe
Koningin, Maria de Medicis, beroemt

van wegen haargejlacht
,
heerfchappye , huwelijk, harer

kinderen fcepters en aangehuwde kroonen. Deze hebt gy
met triomph ingehaalt, zoo van Stads wegen, als uit eige

hyzonderegenegentheid. De burgers
, ^00 uit Uil, als uit

zich
^
'elven , vlogen van alle kanten te

^
amen , om haar

te vetwellekomen
, geli]k^ofz.e een nieuwe Starre hadden

zien rijzen. Onder het gemene volkjvas elkjdaar toe even

yverig , vier'tg , en luflig. Gy betoonde toen wel met der

daad , dat de ontzaglijke namen van Koningen , en Ko-
ninginnen by u in grootachting en waarde zijn, en dat

gy in eere houd degenen , dien God ( hoe jeloers hy ook,

over zijn eere zy ) Godengenoemt heeft. Gy hebt gener-

iek dien(lplichten nagelaten , diengy na de tegenwoordi-

gegelegentbeid der Stad,tyd , en plaats hebt konnen doen.

Gy beweejl eere aan een Vorfiin ,
die, na uw eigen oordeel

,

veel meer verdient hadde : zo datgy dit houd voorgeen

quijtfchelding van fchuld,maar veel eer voor een bekente-

nis der ontfange weldaden te wezen, ikzalniet verha-

len ’tgeen denganfehen Staat dezer landen raakt, maar
een weldaad , die u in ‘t byzonder aangaat , en diegy ha-

ren voorouderen dankjnoet weten , van wïen uwe burge-

ry die rechten en handveflen ontfing , waar door gy uwe
macht wijder uit[rekt. Met wat eenfiaci en blyfehap ,

met wat cenen vrolijken toeloop binnen en buiten de Stad,

met wat al bartelyke geiukwenfchingen over al , met

wat een heerlijke toejleï van Triomfbogen en Poorten

,

bieren daar opgerecht, en Vertoningen van [pelen , en op-

bod der ganfche Schutteryegy de Koningin ontfmgt , we-

ten alle degenen , die dat aanzienelijkj, flatig , en trejfe-

lijkpntbaal met hun oogen zagen. Nu konnen ook.,dieze

nietgezien hebben, de^e Schsujpslen, en toeloop van volk

cp



Toe-eigeninge. 575-

op uwe kpflen , en door uwe mildadigheid zien en horen.

In dit boek. komt nu de Koningin als tot henlieden
,
en zy,

die te veren uwe poorte intreed, word nu hier, door fchrij-

ver , enkunft van plaatfn ijder ,
gezien en begroet. Hier

ïjietgy Stellagien , Toneelen , Scheepsvloten , Ruiterben-

den , Spelen , en Vertoningen ^gelijkzich alles toegedra-

gen heeft. Het kan niet onvermakelijk, vallen te le^en

,

’tgeen te voren vermakelijk viel aan te tien, Hetfchrif•

telijk. verhaal doet te langer duren de geheugenis van

'’tgeen anderfmts lichtelijk in vergeüng raakt, en vele

dingen , die een jeder in ’t bezonder niet kon zien
,
flaan

hier mi by een verzamelt voor alle menfchen. Het inhoud

van ‘Minnebeelden en Vertoningen , van weinigen , om de

haafttge draeying en verandering van het toneel , niet

welgevat, ontvoutmen nu voor den lezer , daarhyftil,

uit het geraas en den drang des volks ftaat • met die

kortheid , die nochtans niets groots noch gedenkwaar-

digs van’t geen gedaan is achterhoud. Kiene beuzelin

-

gen na te vorjfcheu waar overtollig, om vele zaken van

kjeen belang , opverfcheideplaatzcn , van verfcheide

,

en niet zo openbaar gefchied. Al tegroot een naaufteu-

righeid is een misdag van naaukeurigheid , om dat het

hoofdjluk verheft al ’t geen men aan beuzelmarkten en

onnodige dingen hefteed. Al dittoeftel komt tot u , Ed.

Grootachtbare Heeren Burgemeesters, om
dat het van u komt. Uwe Ed. werd toegeeigent , 'tgeen

door uwen laf is toegeftelt, aI die dit lezen , zuilen dit

voor eeuwige gedenktekens van uwe grootdadighetd , be-

leeftheid
, goetwilligheid tegens degroote Vorftin erken-

nen. Zy zullen zeggen , dat diehet Burgemeefterfchap

waardig zijn , die
,
als'er de eer van ’t Gemene Befte aan

hangt
,
gene kofen fparen , en dat dan gene karigheid

voegt den genen
, dien de waardigheid van ’t hyffen van

den



576 Toe-eigeningé^

den vol'ke afzonderde, ’t Geen de Koningin, baar door*

luchtige (loet, en de gemeente van Amflerdam voor

waarheid houd , hoorn tcl^op het lejl met mijn hort ver-

baal beveftigen-, ’twelk., indien het geen bevallijkheid

heeft, die verhoopt te krygen van uwe goedwilligheid en

voor(land. Ontfangt dan dit alles met een goede gene-

gentheid
,

’t geen gy met een groote genegentheid de

Koningin te gevalle deed. Laat des fchrijvers yver en

voornemen welgevallen aan uwe E d. Gr. Achtb. welker

genegentheid engedienjligheid tegens hare Majejleit , de

Koningin behaagde. Het werk dergenen die Koningen en

Vorjlen in hgper fnijden , verkrygt door het beeld der

Grooten , dat'er opfiaat , een bevallijkheid , die het door

de kunft niet kan verwerven. Dewijl de Koningin no ve-

ler Koningen Moeder , en dewijl no veler Keileren Nicht

overal mijnpapier bejlaat, nonal mijn nederigen fiyl ,

die den top van hars Majeüeits Hoogheid niet kan berei-

ken , ten goedegenomen worden. Dit kuntgy nien en le-

nen ,
wanneer het de norgen en bekommeringen voor het

Gemene Bejle u nullen toelaten. lkjla hier no neer niet

op ,
maar vernoekjrnftelijki dat gylieden my daar voor

gelieft te houden
,

dat ik. al mijn leven lang nal volhar-

den in die genegentheid , die iJejtwe Ed. Gr. Achtb. en

uwe Stad tot noch hebbe toegedragen. Zo wil de goede

God uwe Ed. Gr, Achtb. endene bloeiende Koopjlad Re-

genen. cId I o cxxxviii, den x x van

Wynmaand.

Uwer Ed. Gr. Achtb.

Weloenegeno o

i Kasper van Baerï. e,

BLY"
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B L Y D E INKOMST
der allerdoorluchtigJle l\cninginne >

MARIA DE MEDICI S,

t’A M S T E R D A M.

[Nhetbefchryven vande Blyde Inkom-
•fleder allerdoorluchtigfte Koninginnd

YAmfterdam , zal ik de Koningklyke

Majefteit , nocht ook deze onze Stad met veer-

gezochte lofredenen niet moeielyk vallen: want

hoe treffelyk en loffelyk ook ik van haar fpreke,

nog zal het niet bereiken de Hoogheid van defe

GroteVrouwe,die de waardigheid van het huis

vanOoftenryk(waar uit zy van moeders fyde ge-

fproten is
, ) en de voorzichtigheid en wyshcid

van ’t huis van Medicis ( uit het welk zy van va-

ders zyde naam en herkomft ontfing, )
in ’t huis

vanBourbon,en aanVrankryk bragtien fo ik van

de Stad niet zegge dan ’t geen gemeen cn mid-

delbaar is, zo zal ik de Waarheit te kort doen* en

zegikyet gróóts, dat zal milïchien nyd verwek,

ken , of fchynen voortgebragt van een die aan

haar verbonden is.

Groothartige Vorlïen gedogen liever datze

van de gemeente verwellekomt worden, dan

datze daar na ftaanj en genieten gaarne der bur-

geren en bondgenoten gunft
,
zonder die te ver-

zoeken : daarom is het hun aangenaam, dat men
middelmaat houde in’t geen hun ter ere gefchre-

ven werd.Alleen zal ik dit zeggen, ’t welk in der

daad zo is, dat de Stad, die door God? genade

O o groot
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groot en uitftekende is , ontfing de grootfte en
aller doorluchtigfte Koningin , wyd beroemt
door haar afkomit van Keizeren enToskaanfche

Hartogen : die Maximiliaanen, Philippen
, Fer-

dinanden, Kaerlen , Kofmen , Laurenflen , Leo-
nen, en dementen in bloede beftaat. Voorwaar

20 groot een Vrou was wel waardig in zo groot

een Stad onthaalt te worden, en zo groot een

Stad niet onwaardig om zo groot een Vrou
t’onthalen. Slaan wy onze ogen op de Koningin,

20 zien wy ecne die gebod en gezag over heel

Vrankryk hadde, voor ons Haan. Slaan wy onze

oogen op de Stad, zo zien wy een Koopftad van

de ganfche wereld. De Koningin is door het

huwelyk van den onverwinnelykften Koning

,

Hendrik de Grote, hoog beroemt gewor-
den. De Stad is wyd vermaart door het onver-

brekelyk verbond van hare naburige bondgeno-
ten. De Koningin , een Moeder der magtigfte

Koningen in Europa, heeft Vorften en Vorftin-

nen, over uitftekende Ryken, ter wereld ge-

brocht. De Stad brengt die zelve Ryken door

kopen en verkopen van hare Koopmanfchappen
winft aan, en trekt’er weder winft af. De Konin-

gin munt uit door de ry van haar naamhaftig en

vermaart gedacht : De Stad door den toeloop

van allerhande volken. De Koningin is byden
volke ontzaglyk door hare Majefteit : De Stad

trekt yeder een binnen en buitens lands tot zich,

door hoop van winft.De Koningin kan verfchei-

de landen en Ryken , by den haaren beheerfcht,

aanwyzen waar heenen den koopman dagelykx

vaart. Onze Stad kan vloten en fchepen uitleve-

ren ,



Bljde inkpmfl van Maria de Medicii. ƒ"9

ren , waar mede de koopman derwaart henen

zeik. De Koningin begrypt beide de oude en

nieuwe wereld , onder de icepters van hare zo -

nen en dochteren. Deze Stad, als een gemene
winkel van die beide, bevat alles wat derwaart

henen , en van daar herwaart aan gevoert word.

De Koningin 3
om met de aeloude poëten te

fpreken.

Otiifmg van Tbet is gfote V. eeren

Tot jgeagers , die de ^ee regeren.

De Stad is.

Mengskens van ten laage veji

En kleen gebied dus hooggetvaffen 5

Zo datnc nu des hemels affen

Bereikten kan , en Ooft en Weft.

De Koningin is.

Moedig op de Goó», haar nonen ,

Al Xeraert met Konings kroonen s

Die te nyner tvd om hoog

Zullen eieren ’s hemels boog,

De Stad.

Komt billj'k lofen danftom haar lieftallige aard ,

Om dat de vreemden daar , als in bun landj
verkeercn\

Om dat wy nayd en njd ons geven op de vaart ,

En tot in d’ïs'fee toe in ’t noorden gaan laveren ,

Ontdekken onbefchroomt de veergclege landen ,

Ons eertyts tot een fchrikj, dat tpy den derft verflaan

Met bruinenden Oront, en fcbuimenden lloda.in ,

En nyn
, gelyk ten volkt verknocht door eendragts

banden.

Doch het zal zommigen ofigerymt fchynen, dit

ik de Koningin met de Stad vergelyke; maar m
Oo ï ^e "
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deze gelykheid is deze ongelykheid , dat de
Grootheid der Koningin beftaat in de Groot-
heid van haar Ryk, bloed, voorouderen,en prin-

celyke deugden i doch de Grootheid der Stad

,

alleen in haar geluk , koophandel, en welvaart

der ingezetenen: maar dit ftaat te bezien,of men
zich meer ontzetten moet over de ongelooflyke

vriendelykheid van zo groot een Perfonagie,dan

óver de loffelyke beleeftheid van de Stad,tegens

zo groot een Koningin. De Stad Amfterdam
oordeelde haren fchuldigen plicht te wezen
met eerbiedinge te onthalen de Nicht des Kei-

zers Maximiliaan , van wien zy eertyts de

Keizerlyke Kroon op haar wapen ontfing,

en daarom lietenze zich hier aan te meer gele-

gen zyn , om dit onthaal heerlyker uit te voe-

ren dan andere deden , die haar nochtans met
een gelyke genegenthcid , en eerbiedigheid

onthaalden. Het was den achtbaren Raad
dezer Stedeniet onbekent, dat het van ouds

en doorgaans gebruikelyk was Koningen en

Vorften in hunne en der bondgenoten lieden,

niet zonder heerlyk toeftel , te ontfangen.

Dit pleegden Grieken en Romeinen menig-
maal, wanneerfe Triomfen, ofGelukwenfchin-
gen, ofZegetekens, ofPronkbeelden , ofZege-

zangen en andere blyken van landseere toclciden

den genen, die zich voor den Vaderlande en het

Ryk braafgequeten hadden.En hoewel deRaat

deze eere niet en bewees aan zyneige Princefle

en Landsvrouwe , zo heeft hy nochtans dü hare

Majefteit ten gevalle willen doen s als gefproten

zyndc uit het oude en vermaarde gedacht der

ei-
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cige Heeren en Vorften van deze landen : waar
by noch komt , dat ons te ftade komen de gun-
ftenen genade van den grootmachtigften Ko-
ning van Vrankryk , Luidewyk de xm,
den Rechtvaardige, handhaver van on-
zen Staat; en wy geduuriglyk genieten de vrug-
ten van ’t gelukkig verbond , eertyds met zynen
Heer Vader opgerecht j om welker Koningen
wil, (nadien deze Koningin Moeder van den ee-

nen, en Gemalin van den anderen is , ) zy by ons
aanzienelyk, en ten allerhoogften waard is. Ook
enkon’er noit betere gelegentheid, om dank-
baarheid aan hare Majefteid te betonen,voorko-
men, dan dat de Hollandfche fteden deze kollen
befteedden , ter eere van haar , die het Gemene
Befte voor dezen d’eene weldaad op d’andere zo
treffelyk bewezen heeft. De Triomfftatien zyn
vergeldingen van Deugd en Hoogheid,om wel-
ker beider wil de Regeerders van Amfterdam
hunne grootdadigheid betoonden. De Romei-
nen waren in hun huishoudinge fpaarzaam,maar
uit der mate mildinkoften voor het Gemene
Befte te doen: want zy oordeelden, datfpaar-
zaamheid binnens huis plaats heeft

, en dat men
buitens huis moet letten op de eere van den
Staat } want ’t en is geen overdaad grote kollen
te doen , waar door de Majefteit, goeden naam
en faam van landen en fteden bewaart moet
worden. Men fpilt niet , ’t geen men ten dienfte
van ’t land met grote fommen ruim uit geeft.

En de ’t is geen wonder dat zulke Heken wat
meer doen dan hare nageburen, na dienze onder
de zelve altoos uitftaken.

Oo 3 Na
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Na dat ’s Konings Moeder te rade geworden
was Brabant,en den Vorft van dien lande, haren

bloedverwant,by wien zy eemge jaren zich had-

de onthouden, te verlaten, en na de Vereenigde
Landen te reizen

,
quamze door het Bifdom van

Luik,en de Meierey van ’s Hartogcnb.ofch,over

Dordrecht, Rotterdam, en Delft, zyndede de-
den daarze door m o ff, i a’s Gravenhaag,het oude
Hofder Hollandfche Graven en Landvoogden.
Hier van de doorluchtige en grootmogende
Heeren Staten Gencraal ontmoet , en verwelle-

kpmt wezende
,
gelykook kortste voren zyn

Hoogheid, de Prins van Oranje, bydenBofch
gedaan hadde; zo- bleefze hier eenige dagen,
om

, na hare moeiclyk reize, wat te ruften. Alle

Poorten en manieren van inhaalingen , en tekens
van vreugd , eik in het byzonder , te be-

fehryven
, waar te lang ,

en buiten ons voorne-

men. Ik zal alleen verhalen ’t geen t’Amftcrdam
op de komft der Koninginne gedaan ,

en open-

baar vertoont is. Hare Majefteit was enkel be-

luft om deze Stad te bezien, van welke haar eer-

tydsveje treftèiyke en groote dingen ter ooren

gekomen waren. Den leften dag .van Ooegft-

maand reifde zy derwaart, vergezelfchapt met
hare Hoogheit Amelia,gemalin des Prinqen van

Qranje j Mauritia,dochter des Prinqen van Por-

tugaal Florens van Pallant
,
Grave van Kulen-

burg Johan Wolphard , Heere van Brederode,

Vianen, occ. de weduwe des Heeren van Potles,

Brederoos zufter, en zyn oudfte dochter •, Joan
van Kerkhoven, gezeit Poliander, Heere van

Heenvljct * Houtveftcr van Holland
, en Ruart

yan
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van Putten, en meer andere edelen. Zommig
fpitsvondige vernuften tekenden aan, dat de
maand van Auguftus , die den Roomfchen Kei-

zer Auguftus toegeëigent was , de Koninginne
van Keizerlyken Ikmme in het reizen diende,en
dat deze maant juift op dien zelven dag endigde,

op den welken zy zich fpoede na die Stad , die

met haar Keizerlyke Krone , 's Keizers fchenka-

gie, pronkt. Zynam haren weg over Ryn- en

Kennemerland
,
en quam noch met den avond

binnen Haarlem > een flad , die , onder de zeven

groote fteden,de tweede Hem heeft in der Hee-
ren Staten vergaderinge,en vermaart is door een

fware en harde belegeringe, en den lofvan vele

kunften,byzonder door dien heerlyken vond der

Drukkunft. De Burgemeefters van Amfterdam
kregen niet zo haaft de tyding, ofzy vaardigden

derwaart af hunnen Penfionaris, Willem Bo-
reel , Heer in Duinbeek , om te verzoeken , dat

’sKonings Moeder zich zoude gelieven te ver-

waardigen, het zy te water , of te lande, zo hare

Majefteit beft geviel, ook hunne Stad te komen
bezichtigen. Te water zoude hare Koninglyke
Majefteit aangenamer zyn, en beft . zo eene

Koopftad paften, en wel zo cierlyk ft aan , om de

gelegentheid van Ipeeljachten
,
en roeifchuiten,

en het gezicht van zo vele groote fchepen.die elk

om het heerlykfte voorde Stad op een lange ry

aan anker lagen, waar na de vreemdelingen zeer

nieuwsgierig zyn. De Koningin aanvaarde zeer

beleefdelyk het nodigen der Burgemeefteren

,

en liet weten, datze hoopte ’s anderen daags hun
by te komen : datze min luft hadde te water te

O o 4 rei'
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reizen,om d’ongcftadigheid van wint en weder:
datze liever den weg te lande zoude nemen

, als

veiliger en bequamer. Te Haarlem werd zy met
behoorlyke eere van den Raad aldaar ontfangen,

en van de gemeente begroet , en vernachte daer.

Den eerften van Herfftmaand
, des woensdaags,

quam fy t’ Amfterdam
, daar het woelt van nee-

ring en koophandel; niet langs den krommen
Dyk , daar de zee tegens aanllaat , maar die, nef-

fens de Nieuwe vaart , recht uit na de Stad toe

loopt, en korter valt. Het heldere wedeiTcheen
'de aankomft van Medicis toe te lachen, en het
waer vermakelyker geweeft , indien het tegens

den avond niet aan 't regenen hadde gdlagen.
Ten halven wege leit een plaats, daar het

Haarlemmer meirdoor geweldige groote Hui-

zen in de Zuiderzee gelooft word
,
genoemt het

Huis ter Hart.Hier lag by een,door lalt van Bur-
gemeefteren (want het noch onzeker was, waar
langs de Koningin komen zoude) eengroote
menigte van fpeeljagten,onder welke een groot
jacht was , toebehorende de Weft-Indifche
Compagnie, belpreit mettapyten en fchone de-

kens
,
en met een koftelyke tent bedekt, om de

Koningin, Prinses, en de edelften van haren
Heep te voeren. Alle jachten en fpeclfchuiten la-

gen en wagten op de komfte der groote Konin-

gemmct de zeilen in topjalle geeftig befchildert,

en vele metmetale ftuxkens voorzien, een luft

3in aan te zien.Zyde vlaggen en wimpels eenige

ellen lang waaiden tot cieraat van hare maften.

Zo ontfing eertyts Athenen zyn Koningen en

Vorftenjllgypten KlcopatrajRome Agrippine;
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en het veroverde Tyrus den Groten Alexander.

De Koningin hier wederom verzocht wezen-
de, keur te nemen,ofze te wagen hare aangevan-

ge reize zoude gelieven te vervolgen , of in den
Amiraal van die vloot treden, bleefby het eerfte

voornemen} het zy om dat het weder wat veran-

derde > ofom datze waande, dat de weg te water
lang zoude vallen } ofom dat eenigen van haar

gezelfchap vreesachtig waren. Doenze nu kon
zien de fchepen op hetY leggen , vernamze op
den Dyk een kornet van de voornaamfte en aan-

zienelykfte burgerskinderen } het welk de Ko-
ningin uit der maten wel geviel. Dit was geen
bende, die om foudy dient, maar beftond uit de
treftelykfte en aanzienlykftejeugdjdie niet door
nood ten oorloog of door laft van den Prins of

Magiftraat plag te vergaderen , maar vrywillig,

om het lichaam te oefrenen, en den geeft eerlyk

te vermaken. Sporen, ftegelrepen, tomen
,
gef-

pen , het hair en de mane geeftig gekrult , en
diergelykflag van gieradenmeer, blonken met
gouden en zilveren doppen. Zadels , borftftuk-

ken, dekklederen waren elk om ’t cierlykfte, cn

’t kofteiykfte. Hun geweer waren degens,en pi-

ftolen. Witte veders zwaaiden boven op hunne
hoeden. Het waren uitgeleze paarden, kleen en

verheven van kop , met wakkere en glinfterende

oogen} kort van ooren, dun van hals by den kop,

breed van borft , wel gedrongen
,
breed en ruig

van voeten. Eenigen waren kaftaniebruin, eeni-

gen zwart,eenigen fchimmel,en van verlcheiden

hair. De moedigheid van zommige paarden kon
men zien aan de zwarte voeten

,
het grys en ge-

O o y krult
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kruk hair, en de rode vlecken om ’t lyf. Zomrm-
ge kleppers waren fchoon getekent met een kol
ofkar in ’t voorhoofd. Eenigen hadden vier wit-
te voeten, eenigen twee,zomraigen eenen wit-
ten ofrechten ofilinken voet. Men zag uit het

wenden ter wederzyden, datze wel ter hand ; uit

den draf, datze braafen wel afgerecht ; aan het
mennen

, datze wel na den toom Imkerden , en
zacht van mond waren. Als zy geluid van trom-
melen oftrompette hoorden kondenzeniet kil

:

zy beten op hun gebit , en fchuimbekten ; kaa-
ken de ooren op

, en fchrabden op de aarde met
hun voeten. Zy hielden in ’t gaan hunnen pas, en
gaven met briehehen te kennen,datze hun mee-
kers verkonden,en dat met zulk een deftigheid,

als ofze door een heimelyk ingeven willen,datze
de Koningklyke Majekeit zouden geleiden. Zy
reden drie en drie in ’t gelid. Drie trompetters,
in ’t purper gekleed

, reden voor uit , en bliezen

dat het een luk was om horen. De ruitery hadde
verlcheiden fatfoen en kleur van klederen aan.

Dees in fel p ,
die in fluweel

,
een ander in fatyn

,

een ander in zyde grofgrein
,
een ander in kame-

lot, geborduurt, gekoort,engeboort, elk om
het fraaike en cierlykke.Het bovenkekleet was
meek al een bufFelfle kolder

,
gelyk krygliê dra-

gen. Allemaal braafen fchoon volk. Ik acht het

zeggen niet van eenigen , die hier voorwerpen
het fpreekwoord van den ouden en vermaarden
krygs-held Hannibal , die zeide meer te houden
van cenen kloeken en dapperen foldaat , dan van
eenen pronkert. Ook en vraag ik niet na het

vaars vanden poet Horatius.dat een vervaart zee-

man
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man zich niet betrout op befchilderde en opge-

toide fchepen : want hoewel deze brave ruitery

niet ten oorloog,maar flechs de Koningin te ge-

moed reed, zo was’er nochtans zulk een vaag en

wakkerheid
;
zulk een groothartigheid en edel-

moedigheid in die bloeiende en groeiende

jeugd; dat, indien zelfHannibal en niet M a.ria,

voor de poorten waar geweeft , zy met die zelve

wapenen hem van Stads wallen zouden dryven

,

en met dat zelve gewaad,tot voorltant van gods-

dienft en vryheid , onbefchroomt vechten ; en

met ernft gebruiken het geen , waar mede zy nu
Hechts braveren. Ook en is het niet heel te mif-

pryzemdat een foldaat net en zinnelyk zy op zyn

klederen. Plato, Tullius ,
d’een in zyn twaalfde

,

d’ander in zyn twede boek van de w etten ; wil-

len, dat men eenige verwen ofoliën tot geen an-

der gebruik zal fparen en bezigen ,
dan tot cor-

logs-cieraad. Julius Csefar zelf,die allergrootfte

en vermaartfte veidoverfle,hadde zulke nette en

zinlyke fbldaten , dat hy hen vercierde met ver-

zilverde en vergulde wapenen; eenfdeels, om de

Ichoonheid; anderdeels,op datze door vrees van

fchade in’t vechten niet zo licht daar af zouden

lcheiden. Vegetius, van den krygshandel fchry-

vende,leert de foldaten datze nette en zinnelyke

klederen, en gladde wapenen moeten hebben.

d’Avk Cornelis van Davelaar, Heer van Pettem,

was Prefident en leider van deze bende,die,toen

de Koningin voor deze brave Ruitery (lil hiel,

hare Majefteit op deze wyze aanfprak,en daar na

met de zelve bende Stewaart in leide. Zyn rede,

uit het Franfch in Duitfch vertaalt, luid aldus

:

A L-
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Al l erdoor lu gtigste Princes,
Hier zietge de Ruirerye der Stad Amfterdam,

die door laffc en bevel van myn Heeren den Bur-
gemeefteren en Regeerderen dezer Stede , uit

een zonderlinge genegentheit,die zy toedragen

„uwe Majefteit, om hare onvergelijkelijke

„ waardigheid, eu overgroote verdienften, haar

„ in hare Majefteits aankom iïe in dezen oord,en
„vrydom van Amfterdam te gemoet gaat, tot

,, een bewijs en Haaltje van de algemene vreugt,

„die hier binnen is j daar een ieder zich ver-

„ heugt , dat het uwe Majefteit geliefde ,
boven

„alle andere weldaden ah ee bewezen, zich te

„vernederen,om deze Stad te befchynen met de

„ Zon van hare Grootheid.Wy dragen dan uwer
„Majefteit op alle die dienden , diewyvermo-

,, gen 5 haar zeer ootmoedig biddende , dat haar

,, gelieve zich door dezen troep te laten geleiden

„ binnen onze wallen , ter plaatze , die men van

„ ouds plag in te ruimen voor den Pringen, en

„ groote Perfonagien, die deze Stad bezoeken ;

„ alwaar zy zal bevinden
, dat dees onze fchuldi-

„ ge , en ootmoedige plicht , die wy haar bewy-

„ zen , niet en is dan een kleene proefen gering

,,
teken van grooter dankbaarheid, die nochtans

„niet en kan opwegen de grootheid van uwe

„ Majelleit , en der zelver weldaden , waar door

„ deze Stad aan haar verknocht is.

De Koningin de Heeren Burgemeeüeren be-

dankende , omfing deze beleefde reden der Bur*

gerruitery met een goede genegentheid.

Terwyl men buiten hier mede bezig was

,

werd
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vvcrd in Stad door laft van Burgemeeftercn alles

behoorlyk enheerlyk toegeftelt,Twintig vanen
uitgeleze burgeren,d’oude bezetting der Stede,

de zenuwen en kracht van ’t Gemene Befte,

werden geboden , elk onder zynen hopman , te

vergaderen. Kloeke fteden letten altyd daar op

,

datze liever op ingeboren als vreemde zoldaten

betrouwen* en zich zo niet op uitheemfche hulp
verlaten , ofzy hebben meer machts en gewelts
by zich zelven van binnen. Zy voerden vei fchei-

nen wapenen ,
fpieflen, ofmusketten. Eenigen

waren na hunnen ftaat gekleet
, eenigen na hun

eigen goetdunken. Zommigen ftaken van den
hoofde tot de voeten toe in ’t harnas ; de Sohut-
tery was ruim vier duizent koppen fterk. Elk
vaandel werd in Ste zynen hoefflag aangewezen.
Eenigen namen de Koningin aan de poort waar,

anderen ftonden aan weerzy van de ftraat
, braaf

in orden al den weg langs, daarmen denNieu-
wendyk en den Dam over,en de ftraten door, na
het Princenhofgaat.Eenigen ftonden op de drie

vermaarde bruggen , die over het Damrak leg-

f
en

, en al hetW ater langs. Dit is een wyde in-

am , welx water uit den Yftroom,of liever uit

de Zuiderzee , ftewaart in , tot aan de Damfluis

loopt j een gelegen rede voor alle lichters en
vrachtfchepen , die van alle kanten hier aanko-
men, om te handelen. Door laft van Burgemee-
fteren waren toen allefchepen verleid, en het

water geruimt voor de Koninginne , die te wa-
ter, zo men meende, zoude aankomen.Hier be-

waardemen, onder de bruggen , ’tgeen men op
dat water zoude vertonen.Het bleek aan de ven-

fters,
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fiers, over beide zyden van het Damrak, en aan
de huizen daar rondom , vol menfchen , en wel
dier gehuurt, hoe begeerig het volk was,om dat
aan te zien.Maar al dit tbeftel rufte dien dag,en
den dag daar aan, om dat de Koningin voorge-
nomen hadde langs eenen anderen weg in Stad
te komen. Men haalde het grof gefchut uit

Stads wapenhuis , en plantte het langs het Y, en
op alle bruggen en bolwerken.
De gantfche Stad vierdejen niemant floeg een

hand aan zyn werk : noch yemant hoe oud hy
was

, en hoe veel hy ook te doen hadde , en hoe
qualyk hy uit mocht,kon het huis houdenj maar
een yeder blaakte van begeerte om de Koningin
te zien. Het was een wonder om zien,hoe man-
nen, vrouwen , en kinders,jongers en meiskens,

van allen kanten, uit ftegen en ftraten,kruisftra-

ten, en burgwallen, en graften daar na toe fcho-

ten. Straten en wallen waren alfins zo bezet,dat

men die niet gebruiken, nocht ergens door kon.

De daken zaten zo vol menfchen ,
om te kyken

,

datze door den laft inbogen. Zommigen,die be-
neden op de aarde geen plaats konden vinden

,

klommen op bomen , en hingen aan fprieten en

maften van fchepen, niet zonder lyfs gevaar.

Vreemdelingen en burgers drongen alftns , elk

omftryd, eneenyegelyk was even nieuwsgie-

rig. Eenigenftonden op floepen,hielden zig aan

lyften en kanteelen van huizen. Men zag’er die

zich verreukeloofden om te zien. Menmoftdc
luifens onderftutten ,

om de menigten , die daar

opklommen. Overal werden ftellagienen zit-

pjaatzen opgerecht, om volk te zetten.
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Ontrent ten vyf uuren na middag verfcheen

deKeizerlyke enKoninglyke Starre van Me-
dicis, en quam binnen de Koopftad Amfter-
dam, geleit van de ruiterye, die altoos voortrok.

Daar op lofte men over al de Stad het grofge-

fchut, en de vreeftelyke metale Hukken en kor-

touwen gaven,met een yft'elyk geluid,te kennen,

dat de Koningin ter Stad introk. Door 5
t uitbar-

ften van zoveel donders en blixemste gelyk,

zag men de lucht rondom in brand Haan, den
hemel met een wolk van rook betogen , en men
voelde het aardryk daveren en fchudden. De
grote klokken luiden, van gemene blyfchap

, zo
luide, dat het over het gehele land klonk

,
en de

kiene klocxkens fpeelden zeer liefelyk onder
het juichen van ’t gemene volk.

Andries Bikker, out Burgemeefter, Kolonel
van de Stad, en vermaart doorverfcheidege-
zantfchappen , aan de Koningen van Polen / en
Zweden Peter Reaal

, Ontfanger
j Gerbrand

Nikolaafz Pankras, toen Raad en oud Schepen
nu Burgemeefter;Jakob Bikker, Bewindhebber
der Ooft-Indifche Compagnie, hoplieden der
burgerye verwellekomden de Koningin

, die de
Haarlemmer poort in quam, met deze rede, uit-

gefproken door den Heer Penlionaris Cornelis

Boom, op deze wyze

:

Mevrou,
Myn Heeren de Burgemeefters dezer Stede

hebben afgevaardigc den Heer Kornel en Hop-
mans hier tegenwoordig, om te bewyzen de al-

gemene blyfchap over de gelukkige aankomfl:

u

„van
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,, van uwe Majefteit,en de ere die deze ftad voor

„ altyd daar uit trekken zal j ook om uwe Maje-

„ fteit wel ootmoediglyk te bidden, dat haar gc-

,, lieve goed te vinden.dat de gemelte Kornel cn

„ en Hoplieden, met hun volk, de eer mogen ge-

„ nieten , om haar te geleiden tot in ’t Prinflen-

„ hof, alwaar de Heeren Burgemeefters,met toe-

„ lating van uwe Majefteit de gelegentheid * en

„ ’t geluk zullen hebben , om in ’t brede te mo-

„ gen betonen de vreugd , die zy in hun gemoed

„ gevoelen, en aan uwé Majefteit opdragen hun-

,, nen allernederigften dienft van wegen de gehe-

„ le Stad.Waarom de gemelde Kolonel en Hop-

„ lieden , wachtende met een brandende en vie-

„ rige begeerte, om die genade en eer te mogen
„ hebben, van haar te geleiden, zeer ootmoedig*

„ lyk bidden, dat het uwe Majefteit gelieve voor

,, aangenaam te houden het algemeen bewys

,

j, cn de betuiging, die zy doen,-van te blyven hare

„ Majefteits zeer ootmoedige, en zeer gehoorza-

„ me dienaars.

De Koningin nam lieflyk, en met een bly ge-

laat aan , den dienft en eere haar van Kolonel en

Hopheden aangeboden , en reed van daar, mid-

den onder de triomfftaci van ruiters, die voorre-

den, en fchutters, die te voet navolgden,tuflehen

de burgery, die , van daar af al den Nieuwendyk
langs , in ’t harnas ftond , tot aan het Raadhuis,

en op den Damj daar zy met de koets en wagens,

waar op zy en haar gezelfchap zaten ,
langzaam

geraakte , om den ongelooflyken enfchriklyken

toeloop der meafchen , die niet alleen de wegen
ftopten, maar aan de wielen, niet zonder gevaar,

Ichenen te blyven hangen. Daar
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Daar de Middeldam begint rees een triomf-

boog, heerlyk en fraay om aan te zien , daar een

fcheepken, ofde Kogge, boven op ftond, gelyk

op het oud zegel van Amfterdam ftaar,van wiens

maft een rode zyde vlagge waaide. In het hol van

’t fcheepken vertoonden zich twee Hollandfche

Graven, gewapent na de oude wet, welke Hee-
ren deze Stad, om de grote handveftcn,en wille-

keuren van hun verkregen,tot een eeuwig teken

van dankbaarheid, in haar zegel voert. Met regt

voert zy een fchip,die door hare Scheepvaart o-

ver de gehele wereld tot deze hoogheid geftei-

gert zynde, den bontgenoten ter eere,den vyan-

den een fchrik , den vcergelegenen tot een ver-

wondering ftrekt.Hetzyn maart’zamengevoeg-

de planken,waar mede de koopman beide de In-

dien bezoekt , en zyn waren over de hele wereld

zent. Door deze genieten wy de winft en ’t ge-

not van veergelege landen.Door de Scheepvaart

zeilen wy na de Molukken en BreZyl,en ontwel-

digen die den Koning van Caftilien en Portu-

gaal.Door de Scheepvaart onderftonden wy,on!

het Noorden,door de Weygatsheen teftreven,

en zo eenen eeuwigen naam te verkrygeh.Door

de Scheepvaart zyn wy onlangs op de Zuidzee

,

en aan de ftranden van Mexiko gekomen ,
en

hebbenden grootmachtigften Koning zyn zil-

vervloot afhandig gemaakt : zo dat deze Stad

met groote reden een fchip in ’t zegel voert ,
die

den ichepen
, en de Scheepvaart haar geluk en

macht moet toefchryven.

De eerfte Vertoning om hoog op detriomf-

poort was de bruiloft van den allerchriftelyk-

P p ften
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llen en onverwmnelyklten Koning Henrik
de i v ,

Koning vanVrankryk en Navarre
, en

van de allerchriftelykfte Koninginne Maria
de Medici s. Daar zach men Haan dat door-

luchtig en eerwaardig paar,hand aan hand,gelyk

men trouwt , met die Majefteit die Koningen

,

met die bevallykheid , die nieugetrouden , met
zulke heerlyke gewaden,als aardfche Goden paf-

fen. Ik houde datJuno zo byJupyn ftont,Thetis

by Peleus , Afpafia by Cyrus , Livia by Auguft,

Maria by Honorius , Minervina by Conllantyn,

toen zy deze hare Bruidegoms trouden. De Bif-

fchop,die hen te zamen gaf,ftont achter hen. En
op dat zo groote zaken niet zonder Gods beleid

en zegen zouden fehynen toe te gaan , hielden

twee Engelen een koninglyke kroon boven
hunne hoofden, om daar door aan te wijzen, dat

dit huwelyk van twee zo groote perfonagien

ook Gode zelf, wien die hemelfche geeften ten

dienlt Haan, wel geviel. De koning had een lau-

werkrans om zyn hoofd, gelyk triomferende

veltoverften plegen , tot een cieraat en zegete-

ken , te voeren , en ftont in zyn volle ruiling , op
dat het blyken mocht , dat de koning , midden
onder de blyfchap, en de bruiloftfeelhzorg voor
het Ryk droeg, en noch midden in de bekom-
meringen des oorlogs Hak, toen die vrolyke

bruiloftllagi een §ierlyk bruilofskleed vereifch-

te ; en dat de Koning zo gekleet was verhalen de

Hillorien van dien tyd : want de heer Thuanus
onder anderen verhaalt, dat de koning, met de

wapenen aan ’t lyf, te JLion quam, om de Konin-
gin te trouwen. Hy hadde eenen koninglyken
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rok aan, gelyk het zyne Majefteit in die gele-

gentheid voegde,en zyn hoogtyd vereifchte.lien

van zyn pagien droeg den helm
,
getuige van zo

vele overwinningen , zo menigmaal met zyn

vyants bloets befprengt,en die hem befchutteen

bevryde voorzo veel hagel-buien van loden en

koegels, die van alle kanten op hem affluiten.

De Koningin hadde het wezen van een heldin,

en daar benevens een aanzienlykheid,deftigheid,

en bevallykheid : een aanzienelykheid,gelyk een

Hartogen dochter ; een deftigheid, gelyk een

uit den huize van Medicis; een bevallykheid,

gelyk zo een bruid voegde. Het blaauwe zyden

kleed, bezaait metgoude lelien, dat langs de

aarde fleepte, gat te kennen, datzy voortaan

Koningin van Vrankryk wezen zoude.

Ter zyde van de vertoning, en aan ’s Konings

rechte hand ftond Herkules , niet met een leeu-

wenhuiden! dat die qualyk te bekomen is,maar

met een beerenhuid gedofl, met een knods in de

vuift,waar mede hy zo vele gedrochten,Hydren,

Leeuwen,Stieren,Helhonden,Reuzen,en Berg-

moordenaars hadde gemotfr.Men kon dien ko-

ninklyken bruidegom geen bequamer fpeelnoot

byvoegen , dan die door zyne brave oorlogsda-

den,dapperheid,wysheid,ftantvaftigheid,onver-

zoenelyken haat der dwinglandye
,
uitroyinge

van fchelmen, en yver om de vryheid te handha-

ven,Herkules den wereldfchuimer,en voörftan-

der der onnozelen uitbeelde. Het wapen van

Vrankryk ftont aan Herkules voeten,aan zyn zy-

de, met den bloten degen in de hand, Mars,zon-

der wiens toedoen
,
gelijk het Heidendom van

Pp 2 ouds
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ouds geloofde,geen oorloog gevoert nocht vol-

voert kon worden,en het pafte wel dat de Thra-
^ifche by den Franfchen Mars te bruiloft quam.
Aan de zyde der Koningin ftont,als fpeelnoot,

Pallas , de Godin der wysheid
, die de koningin-

nen tot eenen fpiegel ftrekt , en op den weg der

deugden leid, op dat zy het eerlyke van ’t oneer-

lyke, het nutte van ’t onnutte weten te onder-
fcheiden, en na haar vermogen den welftant der

Ryken betrachten.Dus heelde de vertoning uit,

dat de wysheid van den huize van Medicis
den Dapperften van alle koningen troude. A an

het Ipits van haar fpeer hing een wimpel,waar in

het wapen des geflachts van den huize van M e-

uiers gefchildert was } en op den fchilt ftont,

niet het vreeflelijke hoofd van Medufa,maar het
zelve wapen ; ’t welk haar indachtig maakte van

wat doorluchtigen ftam zy gefproten was. De
vernuftige geeft die dit toeftelde , vond geraden
dat vuile en lelyke llangenhooft uit de oogen te

doen van die minnelyke Koninginne, en hare

bruiloftfeeft.

Op de Vertoning des huwelyx van

HENDRIK de IV, en MARIA de MEDICIS-

H ier trout ’t lletrurifch bloed de hand die ’t lemmer

pajl,

’tJlijgt door huwelijk op ’s werelds hoog(Ie toppen $

In Henrik aan haar zijde , al blanl^geharrenaft.

Verwacht uit haren fchootgekroonde Koningskpppen .

Aj zie , ’t is Uerhttles , ’t is Pallas ,
die hierftaat.

fijJltit met dapperheid de Rijken ,
zy met raad.
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Overmits ik van ’sKonings bruiloft heb be-

ginnen te fpreken, zal ik niet verhalen
, ’tgeen

fuift van groot belang is ,
maar evenwerveei

moeite kolte en aardig wa$:dat die van Avignon,

toen de Koningin daar quam,om den Koning te

trouwen, op hunne triomfbogen en fchoubur-

gen het getal van Zeven, dat men voor een goed
en gelukkig teiken houd, gezet hadden , ’t welk
op den Koning, en Koningin, en de ftad in vele

dingen pafte. Want in die ftad zyn zeven palei-

zen, zo vele parochikerken ,
zeven oude kloo-

fters, zeven bagynehoven, zeven Godshuizen,en

zo veel fcholen en poorten.De Koning was toen

zevenmaal zevenjaren out;hy was de negenmaal

zevende koning na Pharamond : te Arques by

Diepen won hy den driemaal zevenden Septem-

ber zeer gelukkig den flag: t’Yvri vocht hy met
een leger verdeelt in zeven hopemden tweemaal
zeyenften dag van Maart won hy dien flag : in

Hoimaand
,
de zevende maand van ’t jaar , na de

gemene rekening , en op de tweemaal zevende

ure, dat is ten twe uren na den middag, vocht de

Koning te Fonteine Francoife, en in die zelve

maand begaf hy zich ,
met een heerlyke ftaci, in

de kerk van fint Denys tot den Roomfchen
godsdienft.Amiensin den jare clo Ioxcvn
van den Spanjaart ingenomen, werd in de ze-

vende maand van ’t jaar , na den loop der zonne
te rekenen, weder gewonnen : den xxvii van

Sprokkelmaand werd hy te Chartres met een
groote daqie Koning gezalft : en den driemaal

zevenden dag in Bloeimaand wert de vrede met
Spanjen gefloten : de Koningin was x x v 1

1
ja-

P p 3 ren
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ren oud, en was nicht van Ferdinand de zevenfte

Keizer uit den ftamine van Ooftenryk : zy quam
met^x v 1

1
galeien oyer : de galei was xxvu

treden lang , en had xxvu riemen aan elke zy-

de. Laat ons ook by zo veel zevengetallen een

zeven zetten* de Koningin quam op de zevenfte

maand van ’t jaar , na den loop der zonne te re-

kenen , t’Amfterdam.

Maar veel deftiger {prak , in ’t Parlement van
Aix,de Prefident Willem du Vair van deze brui-

loft tegens de Koningin , te Marffilien. Ik zal

hier zyn rede zetten , als een voorfpelfter van de

toekomende vruchtbaarheid der Koningin.

Mevrouw,
Zo haafc wy vernamen d’aankomfte uwer

Majefteit in ditlandfchap, en met haar ’t geluk

voor uit koningryk, verlieten wy den ftoelder

koninglyke rechtbank , om d’eer te mogen ge-

„ nieten van ons te werpen voor uwe voeten, en

„ een van de doorluchtigfte manfchappen en

„ hulde te doen , aan die kroon die gy tegen-

,, woordig draagt * en met eenen te verklaren,

„ dat wy ons verplicht houden , om alle die ge-

„lukwenfchingen te doen, die wy oit deden

,, voor het Gemene Befte, en de behoudenis van

,, van dezen Haat * want wy tegenwoordig voor

„ zeker houden,dat wy verhoort zullen worden;

,, en achten , dat zo grobte wonderen , als God
„ begonnen heeft te bewyzen , tot herbouwing

,, van dit koningryk , nu volkomentlyk voltrok-

„ kén zyn, en dat ons goet geluk , het welk voor

boenen fchecn te wankelen , nu Haat op eenen

vallen
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vallenen onbeweegelyken gront. God heeft 44

ons gegeven een Koning in deugden uitmun- 44

tende, van wonderlyke goedertierenheid, van 44

dapperheid zonder weerga* die door zynen ar- 44

beid en moeite ons tot rulle bracht , door zyn 44

gevaar in zekerheid , en door zynen zegen in 44

achtbaarheid : zo dat wy ons bykans gelukkig 44

zouden geacht hebben, indien de loop van on- 44

ze vreugd niet gefluit waar dooreen droeve 44

gedachte , deze gedachte, zeg ik , die ons voor 44

oogen Helde , dat de natuur het leven bepaalt 44

heeft van allen menfchen,van grooten en Idee- 44

nen, van koningen en onderzaten : dat de een- 44

zaamheid en kinderloosheid onzen Prins het 44

leven min aangenaam maakten, en in hem ver- 44

minderden de begeerte en zorge van dat te be- 44

waren, en dier te achten. Hier tegens zochten 44

wy dagelyks raat met groot verlangen, en wi- 44

flendien niette bekomen, voor dat de glans 44

van uw koninglyk aangezicht door de wolken 44

van ons verdriet henen brak, en in onze oogen 44

dede fchijnen een levendige hoop , om van nu 44

voortaan ons geluk tot verwonderens toe be- 44

llendig te zien: want ziende in u aanfchijn blin- 44

ken zo veel bevallykheden , waar mede natuur 44

u vercierde , en aanmerkende deze aangebore 44

goedaardigheid, waar medezy uwe koningly- 44

ke deftigheid temperde* en horende denbe- 44

roemden lofvan uwe faam, die overal verkon- 44

digt de levendigheit van uwen geeft,de vallig- 44

heid vanuw oordeel , de fraeyigheid van uwe 44

redenen* en boven al, ’tgeen daar de wereld 44

raeeft van waagr, den onvergelykelyken roem 44

Pp 4' »van
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,, van uwe heilige en Godsdienftige zeden , zo

„ houden wy voor valt,dat gy in der daat zy t die

„ gene, die van den hemel gekozen lyt,om het le-

„ ven van onzen Prins , door een aangenaam ge-

„ zelfchap , te verzoeten j zyn dagen tot zyn ge-

„ noegen te verlengen en ’tgeluk van zyn Ryk
5, te doen duren, door een lange ry van kinderen

„ en nakomelingen.Wy oordeelen,dat gy alleen

„ op der aarde waardig zyt , om in uwen kui-

„ fchen fchoot te ontfangen en doen ruften het

,, worftelende leven van den allercdelften en

,, triomfantften Koning ,
die hedendaags leeft

„ en dat hy alleen in deze wereld verdiende om
„ in zyn zeegbare armen t’ontfangen de deugde-

,, lykfte en aangenaamfte Princes , die de aarde

3, t'onzen tyden gedragen heeft : en fpellen daar

3, uit, dat wy wel haaft rondom u zien zullen een

,, goed getal van Ichone kinderen , die in hun
„voorhoofd dragen zullen de manhaftige dap*

„ perheid huns vaders
,
de deugd harer moeder

,

„ de grootheit en edelheit van’t huis van Vrank-

„ ryk, daargy aan gehuwt zyt ’t geluk en de

„ magt van dat van Ooftenryk , waar uit gy her-

„ komt •, en de voorzichtigheid en wijsheid van

„ dat van Fiorenflen, u ftamhuis. Tot het geloof

^,van deze voorzegging nodigen ons degeluk-

,, kige uitkomften van oorlog,onzen Prince toe-

„ gevallen , met dat gy u op weg herwaart aan

„begaaftj de vrede dienhy t’uwer aankomfte

„ zynen onderzaten en geburen gegeven en ver-

worven heeft;ook de hemel en zee felfsmadien

„ wy klaarlyk zien, dat
j juift toen gy hier lande,

„de woefte zee geftilt is en het weder aan den he-

,, mei opklaarde,al|ofze met lachende oogennef-
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fens ons wouden vieren de heerlykheit van u ge- (c

Jukkige aankomft.Ter goeder ure dan,ó grote ((

Koningin,zyt wellekom hier te lande:zyt lang (c

gelukkig in en voorVrankrykrdat gy ten einde ct

v an die eeuwe , waar in wy nu treden , moogt u

wefen een feer waarde gemalin van cenen gro- 4i

ten Koning,en de toekomende eeuwen u roe- t£

men mogen te zyn een gloriryke Moeder van ££

grote Koningemen tot een voltoying van uwe i£

glori, gedenk en herdenk dat, gelyk gy , door
cc

het huwen aan eenen groten Koning.een grote

Koningin geworden zyt, ook met een gewor- ‘ c

den zyt een lieve moeder van ’t volk, waar van (c

hy de rechte vader is-,begin derhalven ook deel “

te nemen aan fyne koninglyke zorgvuldigheit> w

en vaderlyke liefdej en nademaal het geluk der cc

onderlaten de ware glori derVorften is,fo kqe*u

fier en vermeerder door uwe hulp,en gunft,de w

liefde en genegentheit,die dees grote Koning, tc

uw Bruidegom, natuurlyk draagt ten befte,cn <c

tot troeft van den zynen ; op dat zy mogen ge- “

voelen, dat gy>als een nieuwe ftarre goedertie- ic

rentlyk over hen Ichynt en inftort eenen gedu - i(

rigen toevloet van allerhande voorfpoot.Zo gy
u

dit doet , zult gy vernemen dat alle ftaten van Ci

dit groote en bloejende koningryk uwen naam “

eenftemmig zullen zegenen, en met eendrach- u

tige begeerte u van hun ootmoedige gene - (i

gentheid t’uwen dienft verzekeren. Wat ons

aangaat, Mevrou,wy,die het voor ons grootfte “

geluk en eereindeze wereld houden, onzen* 1-

Prins wel en na behoren te dienen, ziende, dat “

gy met hem op zynen troon verheven zyr, zul- “

len ualtyd toceigenen, gelyk vvy tegenwoor- “

Pp 5 }>dig
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,, dig doen , onze harten , onze genegentheden,

3 ,
en ons leven , om , zo lang \vy in de wereld

3, zyn te blyven uwe alierootmoedigfte , aller-

„getrouwfte, en alieronderdanigfte amptlui-

,, den, dienaarsien onderzaten.

Ik heb tot noch de bruiloft in vertoning ver-

toont. Nu zal ik,om dén lezer te brengen van de
uitbeelding der treffelykfte dingen en verzierin-

gen tot de zaak zelf, en gelyk zy in der daad ge-
fchied is, met de woorden van den grooten
Thuanus , vertellen op wat wyze en geftalte de
bruiloft elders aangevangen , elders voltrokken

werd : Onder zo vele bekommeringen van den
aanftaanden oorlog,zeit hy,heeft mentiiet nage-

sj laten ernllig te handelen van ’s Konings huwe-
„lykmet MariadeMedicis, dochter

5, van wylen Francifco
,
groot Hartog van Tof-

,,canen. Na dat het huwelyk met Margriet,

5, Henrik den tvvedens dochter , en Karei de ne-

st genftens zuller , voor xxvui jaren aangegaan,

„ door kracht van’t vonnis by den Kardinaal van

,, Jojeufe uitgefproken»te niet gedaan was, trok

„ terftont Nikolaas Brullart Silleri, Konings ge-

„ zant by den Paus,na Florenflen,met vollen laft

,

5 , om de voorwaarden , ter wederzyden opge-

„ recht , van ’s Konings wegen t’ondertekenen.

,, Daar na, toen de Koning na Savojen zou trelc-

„ ken, zond hy, om d’ondertrou te doen aan Fer-

„ dinand, groot Hartog van Florenffen , Ma-
,,Ri a as oom,een volmagt door Rogier Belle-

„ garde, den opper ftalmeefter van Vrankryk»

,, die met veertig edelen, daar toe geordent, van

„ Marffilien fcheide , te Livorne den x x van

Herffl-
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Herfltmaand aan quam , en drie dagen daar na “

te FlorenlTen,daar hy van J oan en Antoni, na- “

tuurlyke zonen van den huize van Medicis

trefFelyk ontfangen werd. Zelf Ferdinand ,

groot Hartog van Hetrurien, quam, vergezel- “

fchapt met al zyn hofgezin,uit het paleis uer e- tc

dele Heeren Pity genaamt, hem te gemoet.en «
als hy , na veel groetens en begroetens ter we- «

‘

derzyde , verftont den lalt , die Bellegarde van «

den Koning hadde , zynze beide na het paleis “

gegaan, en is Bellegarde by Maria geleit,

«

die haar den brief met 5
s Konings hand ge- “

fchreven, overleverde,en den naarder lalt,hem l «

vertrout, te kennen gaf. Den tweeden van <£

Wynmaand quam Vincent , hartog van Man- *«

tua,met Helionore , Mariaas zulter, zyn ge- “

mal in , te FlorenlTen , en daags daar aan mede ‘e

de Kardinaal Aldobrandyn , Orateur van V e- te

netien,(geordent tot gezant van den vrede,aan ' c

den Koning,) zyn reis over FlorenlTen nemen, “

om uit den naam van den Paus, de bruiloftlla-

«

ci te helpen vereeren. Den vierden van Wyn- “

maand reed hy met groote ftaci ter Stad in, “

daar hy aan de poort van den groot Hartog, ‘‘

vergezelfchapt niet alleen met de hovelingen, Cc

maar ook met alle de geeftelykheid, verwelle- “

komt werd, en aan de hoger hand gaande-, van (f

hem in de groote kerk geleit wert; daarze bei- “

de afzaten , en hun gebeden in de kerk geftort **

hebbende , te zamen na het paleis gingen. Na “

de maaltyd, die zeer koftelyk aangcrecht was, tc

ging Aldobrandyn Maria begroeten.

«

Daags daar aan werden de ceremoniën van de “



604' C asper van Baerles
„bruiloft voltrokken, daar de gezant zélfde

„ Mis dede » Maria aan de rechte hand , en

„ de groot hartog van Florenflen
, oom der Ko-

„ ninginne, aan de flinke hand Honden.
Dus ging de ondertrou toe.Maar toen de Ko-

ningin uit Italien in Vrankryk te Lion geko-
men was , voltrok de Koning zelfin perfoon het

huwelyk. Hier ver ftont de Koningin, na acht
dagen vertoevtens

, dat de Koning, die na het ka-
Heel van fintc Katharine vertrokken was,op den
negenften van Wintermaand derwaart zoude
komen , en noch den zelven dag maken daar te

wezen. Toen zy het avondmaal wat vroeger ge-

houden hadde, en in de naafte kamer vertrokken
was

,
quam de Koning

, op zyn krygsmans ge-

kleet, byhaar. Toen werd het huwelijk, te Flo-

renflen gefloten , voltrokken , en de bruiloft op
een nieu gehouden , in ’t bywezen van vele vor-

Hen, overften, en doorluchtige vrouwen , mits-

gaders uitheemfche gezanten , onder welke ook
was Karei Ligni

, Graafvan Arenberg , uit den
naam der Aartshartogen

,
Albregt en Izabel.

Maar om weder tot den triomfboog te keren;

de Koningin hebbende haren koetswagen na

het toneel gewent,en alles zeer naau doorkeken,

reed niet weg, eer degordynen toegefchovcn

,

den toezienderen het gezicht van dat groote

Koninglyke paar benamen. Van daar voerze

door die ftraten en wegen , die de vermaarfte en

bequaamfte zyn om met wagens door te ryden

,

en reed door de volkryke en neeringachtige

Warraoesftraat , daar de huizen zeer dier, en de

woningen eng en kleen vallen.Daar wonen door
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malkanderen goudfmeden , juweliers, koperfla-

gers ,
maaldeniers , Neurenburgiers , balansma-

kers, fwaardvegers , tinnegieters , linnewinkels,

goude, zyde en wolle lakenkopers
, zyde en paf-

iementkramers , wynkopers, pluime^iers, hoe-
dekramers,lintverkopers, kruideniers, drogi-

ften j aptekers , en ander flag van ambachten en
winkeliers zonder ent.

Hier langs reed zy met ruiters en fchutters

den Liefdel door,en {Joeg zuidwaard op,en trok

den Fluwelen burgwal langs , tot voor de oude
Doeleftraat , en op de fluis genaamt na het dier,

dat de Keizer Auguftus voor lekkerny, en de
Joden,volgens hun wet,voor eenen gruwel hiel-

den. Hier ftont een ander triomfpoort
, met ee-

nen hogen, fchonen en welgefchilderden gevel

,

waar voor met groote letters dit halve vaars van

Maro gefchreven ftont,

L/ETA DEUM PARTU.
Blijde Moeder: van de Goden.

Het welk zag op ’s Konings Moeder ,
voorteel-

fter van zo veel doorlugtige en koninglyke per-

zonadjen. De Koningin hier ftil houdende,en de

gordynen geopent zynde,ziet zo vertoont zig al-

daar Mevrou van MEDicrs zelf,die in de gedaan-

tevan Berecynthia,der Heidenfche Goden moe-

der op eenen heerlyken triomfwagen gezeten,

voor haren wagen geen duiven als Venus , noch

paauwen als Juno, noch tygers als Bacchu-s
,
ge-

fpannen hadde,maar leeuwen,gelyk d’oude poë-

ten haar toeeigenden,Zo lange de vryheit duur-

de, gebruikten de Roomfche veldoverften

paar-
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paarden in hun triomf} maar met dat de vryheid

van ’tRoomfche rykeenenkrak hadde gekre-

gen,floeg Mark Antonkeen van de drie,die’t op-

perfte gezag aan zich getrokken hadden, de eer-

ile leeuwen , na het voorbeeld der Goden , voor

zynen triomfwagen. Berecynthia, met toornen

gekroont , en met bemelfche Goden beftuwt,

voer eertyts door de Heden van Phrygien.Even-
eens zag men hier de Franfche Berecynthia,om-
ringt en bezet van alle kanten, met den Ham van

aardfche Goden.Voor op den wagen zat L u i-

DEWYK DE REGT VAARDIGE, Koning
vanVrankryk, de godvruchtige, ge-
lukkige, VERMEERDER DES RYKSJ
aan wiens zyde zat zyn hoogheitJoan Baptist
Gaston , Hartog van Orleans. Achter op zaten

hare drie dochters , Henriette Maria,
getrouwt met den grootmagtigften Koning van
Groot Britanjen, Karel, befchermer des

geloofs : Is abel, gehuwt aan den allermag-

tigflen Koning van Spanjen , P h i l 1 p s de IV:

en Christine, ten man hebbende Vic'tor

A m a d y s
,
groot Hartog van Savojen. Zy

werden onderfcheiden door de wapenen en

fchilden van hun eige ryken en hartogdommen.
De Veltheer Germanicus Cefar, omcingelt met
gelyk een getal van kinderen , triomfeerde even

zo heerlyk, over Weftfalingen , Hellen , en Ne-
derfaxen : Tacitus in zyn tweede jaarboek zeit

;

dat zyn heerlyk aanfehyn , en het aanfehouwen

van vyfkinderen , by hem op den wagen zitten-

de, te meer alleoogen der gemeente tot zigtroC-

ken. NelFens den wagen gingen vier Maagden,
uit-
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uitbeeldende,Europe,Afien,Africa,en America,

en men kon elk gedeelte der werelt aan de vrug-

ten kennen.Het welk ik houde met voordagt al-

les fo toegeftelt te wezen,om te doen blyken,dat

de Koning en Koninginnen , die op haar moe-
ders wagen zaten , over alle deze gedeelten der

werelt,ofdoor eigendom,ofrecht van huwelyk*
heerfchappye voeren. Men fpeelde met Latyn-
fche vaarzen op Berecynthia , der Goden Moe-
der j en op de Koningin, der Konïngen en Har-

togen Moeder : het welk aldus vertaalt is

:

A Ls eertijds Berecmtb, zo wijd befaamt door ’t baren

Van zo veel Goden,reed door Fhrygiaenfche jleên;

Koom %o , ter goeder uur
,
gezegent ingevaren

De poort van Amftetdam , tot blyfchap van ‘tgemeen,

O groote Koningin
,
fla overal uw oogen.

Mijn kerken, mijngebou, en torens trots vanftand

,

Mijn havens dicht bezet
,
getuigen mijn vermogen

.

lk^zwerf den aardboom om , te water en te land,

De beide werelden my haer febenkagienjlieren.

En d’oude, en nieuwe word hier op haar prijs gettett.

Uw Grootvaêr fchonkjng eer , om mijnen febild te eieren

,

Zijn Keizerlijke Kroon, nu wenfeb ikjt hooggemeld

Gefchenkjnet dankbaarheid zijn Nichte te vergelden ;

Te toonen, dat zijn deugd noch in mijn harte Jiaat.

Zo ftond ik. in de gunfl van dezen Held der helden,

Uw Man ; zo koomt uw Zoon myjaarlijx noch te baat.

Nadiengymt (dat ’s meer) zelfs Goden hebtgedragen,

Vergeefme , indien ikjpoog hun Moeder te behagen.

Tegens over dezen triomfwagen zagmen , op
het zelve tooneel , een fchip de Koninginne als

te
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tegemoet varen. Voor op het fchip ftondeen
fchoone en aanzienelyke Maagd, heerlyk uitge-

ftreken , uitbeeldende de Stad Amfterdam , en
quam de Koninginne met geneigden hoofde,

tot een teiken van eerbiedigheid , uit den naam
van ’t Gemeen Befte ootmoedig begroeten.

Men zag ’er twee Hollandfche Graven by,gelyk

boven vermeit is.Een van deze voerde een fpeer,

van welke een vaan , verqiert met het Amfter-
damfche wapen, afwaeide.

De Koningin deze vertoning tot haar genoe-
gen bezichtigt hebbende, reed na het Prinflen

hof, niet veer van daar, om na haar inhaling te

ruften. In dit hof plegen de Graven en Land-
voogden van Holland t’huis te leggen,fo menige
maal zyin deze Stad eenen keer deden: doch
overmits dit zelden gefchied , en niet dan mee
opzet , zo vergaderen in een gedeelte van dit pa-

leis de Heeren ter Amiraliteit, geftelt tot opzigt

gb beveiliging van de zee, om die van zeerovers,

en voornamelijk van Duinkerkers tefchuimen.

In het midden is een ruime vierkante plaats.Aan
de flinke hand ftaat een galery om te wandelen,

van den Raad in denjare do Io xciv gebour,

toen , na het veroveren van Groeningen ,
Prins

Maurits van Nafiau, hoogloflijker gedachtenis,

te dezer Stede met triomfe inreed.Hier zijn wij-

de en ruime zalen
,
kamers , en vertrekken ,

om

f
rote perfonadjen na hun waarde t’onthalen.En

oewel hare Koninglyke Majefteit een beter en

koninglykerpaleis toequam, zo hebben noch-

tans d’Amfterdammers, ter gedachtenifle hun-

ner vorften van ouds her, haar geen heerlyker

hof
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hof konnen inruimen. Hier onthiel zich de Ko-
ningin, gedurende haar verblijf, en hare Hoog-
heid, de Princes van Oranje dicht hier by, ten

huize van eenen voornamen koopman Elias

Trip genoemtj dat ruim en wel geftofïeert was.

De doorluchtige Graafvan Kulenburg,de Heer

van Brederode
,
en de Houtvefter van Holland

werden elders, doorlaft van Burgemeefteren

,

geforieert, en gingen op de Kolveniers Doelen,

zeer gierlyk van nieus gebout,middag en avond

ter maaltyd.De Komngin,komendeopdegroo-
te zaal,rondom met zeer fchone tapyten behan-

gen, ging op eenen ftoel, troonswyze verheven,

nederzitten. De Majoor Diedrik Haflelaar, Be-

winthebber van de Ooft-Indifche Compagnie

,

in ’t Princenhofwonende, liet zich gewillig ge-

bruiken, om te beftellen alles wat tot gemak,en
befcherming der Koninginne diende , het welk

hy met zulk een getrouwigheid en vlyt uitvoer-

de, als hy altyd Stads zaken behartigde.

Toen traden de Heeren Burgemeelters van

’t Raadhuis,daarze zich begeven en onthouden,

wanneer in Stad yet zonderlings te doen valt,

en gingen na de Koningin, met beide hunne
Penfionarifen , de Heeren Willem Boreel , en

Cornelis Boom , om haar uit den naam van

Raad en gemeente teverwellekomen, en toe-

gelaten om haar te begroeten , zo fprak gemel-

de Penfionaris Willem Boreel , Heer van Duin-
beke , haar Majefheit aldus aan in ’t Franfch

:

Allerdoörlugtigste Princes,

Myn Heeren de Burgemeefters en Regeer-

Q q ders
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ders dezer Stede komen awe Majefteit door my
„ opdragen hunne allerootmoedigftc plichten

„ en genegenthedèn'; en vinden zich verbonden,

„,ono te betuigen ’t onuitfprekelyke genoegen,

„ dat zy hebben over de gelukkige aankomfte

„ van uwen Koninglijken perzoon in deze goe-

„ de Stad ,
daar van zy aan uwe Majefteit alle de

„ commoditeiten opofferen, ernftig verzoeken-

„ de , dat het haar gelieve zich te verwaardigen

„hier een goede tyd te vertoeven, waardoor

„ dan zy zich te meer zullen houden vereert en

^ verplicht.Uwe Majefteit zal daar konnen zien,

indien het haar belieft, hoe deze Stad, geduu-

„ rende deze lange en verdrietige oorlogen, niet

alleen in haren ouden ftant gebleven,maar ook

„ zeer vergroot en verkiert is, onder- de goede re-

„ geeringvan mynen Heeren den Staten , en de

byftant der Koningen, die met ons in verbond

„ftaan; byzonderlyk mede onder de goede

„ gunft van uwe Majefteit.En gelyk dees gehete

3, Staat in ’t algemeen zich derhalven grootelyx

„ in u gehouden vind, zó zal ook deze Stad voor

„ haar gedeelte zoeken zich eenigzins daar van

„ t’ontlaften , naar haar vermogen, en tegen-

„ woordige gèlegentheid,en niet naar verdiend

„ van uwe Konihglyke Majefteit. De góede Ko-

„ ningen en Princen moeten pogen den genen tc

„ gelyken , wiens plaats Zy op aarde bekleeden

,

„ die toelaat , dat zyne overgroote en geftadigc

„ weldaden verfchuldigt werden dooroenen op-

„ rechten vv il, en bereidwillige erkentenis , dien

3, wy verklaren zo volkomen en beftendig in de-

ze mynen Heeren te zyn,gelyk zy wenfehen en
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1

biddcOjdat uwe Majefleit hen en hun Stad ten “

eeuwigen dage gelieve te nemen en te houden u

in hare Koninglyke genaden en gunften , aan “

de welke zy wederom opofferen hunallerne- tc

derigfte en allergenegenfte dienden. u

Op deze rede des Heerert Penfïonaris ant-

woorde de Koningin mmnelyk j dat zy de Re-
geerders dezer Stede voor de getuigenis van

hunne dieiiftwilligheid en goede genegentheid

tegens haar,ten hoogden bedankte : datze voor

vele jaren hartelyk gewenfcht haddè , om deze

vermaarde Koopdad met hare oogen te bezich-

tigen, en nu tyd en gelegentheid bekomen had-

de , om de zelve te bezien , en te letten op alles

wat’er vreemds en bezienswaardig was: enzy
gafvolmondig,met anderwerfde Heeren en Re-
geerders van deze plaats te bedankende kennen,
‘dat de goedwilligheid en belceftheid , diéze be-

toonden, hare Majefteit zeer aangenaam was.

Ds Burgemeeders van hier fcheidende
,
gin-

gen hare Hoogheid Amrelia, Gemalin desPrin-
cen van Oranjén, trouwe reisgenoot der Konin-
ginne,verwel!ekotnen en begroetenden van daar

na het Stadhuis,om alles te bezorgen, ’t geen ten

diend der Koningin en Stads eere zoude {trek-

ken, Men is gewoon na het bezetten van de
wacht in legers en deden de leuze of het woord
aan de wachtmeefters te geven. In het leger

doet dit de veldoverde, inde fteden de Burge-
meeders : maar deze eere en voortógt van 't op-
perde Recht droegen zy de Konihginne op, die

alle avonden,zo lang zy hier was,het woord gaf,

en de eerde avond het wonrd Maria.Dïc wvze

dq z Ko-
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Koningin ,

wilde haren naam kenen tot bewa-
ring en verzekering van de burgery, wiens goe-

de genegentheid t’haarwaart,zy met zulk eenen

grooten toeloop en bewysvan zo veel verwel-

komingen,vreugd, en toejuichingen ondervon-

den hadde : en zy achte het een geringe zaak te

wezen, onder de geheimenis van dat woord, die

Stad te befchermen,om wiens wil zy bereid was
alles te doen, watzykonde. Zy wenfchte dien

dag te mogen zien , dat niet de bloote naam van

Maria alleen, maar Maria zelft’eeniger

tyd mogt bevorderen de eere, voorfpocd,en het

nut van Raad,burger,en koopman. Hare Maje-
iteit hadde nu ruft in ’t hof,maar onze ruitery en

fchuttery noch niet , die elk in die zelve orden

,

gelykze de Koningin ontfangen ,
door Stad ge-

leid,en haar karros vergezelfchapt hadden,voor-

by het Prinfienhofreden en trokken , en niet af-

iieten van haar heerlyk t'onthalen voor laat in

den avond. De burgers , elk om ’t yverigft zyn

genegentheid tonende, wierpen hier en daar

vierpylen in de lucht, en maakten het zo licht of

het dag was , en hoewel die ftralen zo hoog vlo-

gen als kerken en torens,nochtans kondenze den

top van de glori en heerlykheid harer Majefteit

niet bereiken. Alleen floeg’er dit ongeluk toe

,

dat het op den avond, tot onluft der gemeente,

begon te regenen. Men vont’er
,
gelyk de men-

fchen garen toekomende dingen voorfpellen,dic

den regen voor een ongelukkig teken namen.
Hier tegen warender die daar uit goede hope
febepten, en zeiden, dat het; geen voorfpook van

fmarte, maar van vreugde en blvfehapwas: dat

Phe-
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Phebus dien dag gefchenen,de weftewindekens
ai zachtjes uit den wellen geblazen > en Neptuin
op zee met ftilte de ZeevoogdefTe vanVrankryk
toegelachen hadde,enY en Amftelftroom zagt-

jes tegens den oever quamen aanruiflchen , Vul-

kaan vier en vlam uit metale keelen fpoog, en de
Aarde van ’t grofgelchut daverde : dat derhal-

venJuno,die,by de poëten, de lucht beduid, me-
de haar deel aan de gemene blyfchap moed heb-
bellen op geen andre wyze hare vreugd kon be-

tonen,dan met de wolken,waar over zy regeert;

op malkanderen teparflen, in druppelen te ver-

anderen,en met eenen vruchtbaren regen in den
fchoot der aarde neder te Horten. Anderen zei-

den, datmen Berecynthiaop het toneel eenen
wagen toeftelde j dat zy de Aarde was

,
die , na

groote hitte , door geen ding meer als door re-

gen verquikt word. Vieze luiden zeiden,dat ge-

noegt met ongenoegt gemenelyk vergezel-

fchaptgaat j droefheid met blyfchap vermengt,

en voorfpoet met tegenlpoet getempert word :

als of luiden, die bereid zyn lyf en leven voor
?
t Vaderland te wagen, daar van eenig werk
maakten,dat Hun koftelyke klederen nat werden.

De volgende dag werd doorgebrogt met de

Stad te bezichtigen,en Burgemeellers leiden de

Koningin, na middag, op het Oofl-Indifchhuis,

daar de Heeren Bewinthebbers zeer beleefdelyk

hare Majefteit genodigt hadden. Het is een ge-

weldig groot gebou , vol pakhuizen en zolders ,

om Indiaanfche waren, drogery, peper, noten

mufcaten, nagels, caffia, maqis en diergeiyke

koopmanschappen bequaamlyk te leggen ,
ver*

Qji 3 jlich -
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luchten,en drogen. De poorten,plaatzen^akn,,

en vertrekken zyn altezamen heerlyk entreffe-

Iyk. In de zaal,daar de Bewindhebbers vergade-

ren , en van hunnen handel raadflagen , hangen
Chineefche en Japonfche fchilderyen. Daar
hangt ook de gröoteStad Batavien, met haar

fchrikkelyk en onwinnelyk kafteel. Daar hangt

het koninglyk hofvanJapon , wiens gelijk in de

wereld niet is van koftelykheit,gróótte,en fterlc-

te.Daar hangen rondom de eilanden van de Mo*
lukken,floten,bofl'chagien dicht van fpecerybo-

men,fteden,havens, die wy in een andere wereld

bezitten. Daar hangen uitgefchildertdieplaat-

zen.digt by China gelegen,waar aan m.en fpeurt,

wat een gunft'de Nederlanders by veergelege'

volken dagelyx meer en meer vinden. Uitheem-
fche wapenen,hele en halve lancien,bylen,fchilt-

padfchildenzietmen daaraan de wand.Hier leg-

gen ftapels en balen met gewrochte en onge-

wrochte zyde. Hierzietmen allerhande fpece-

xyen, elk in zyn eige kaffen en vakken. Elders

zappen
,
gommen ,

en ftoffen , waar mede men
verft,een ieder op zyn behoorlijke plaats.Balken

en zolders wyd en breed uitgefpannèn,enin ver-

fcheide vakken gedeelt,zyn van den laft ingebo-

gen. Al wat de Mofcoviter,de Pool,de Deen,de
Hoogduitfch, deFranfchman, d’Italiaan, de

Turk,Griek en Nederlander verbezigt,dat is in

"dit huis veil. Het is’er met waren en koopman -

fchappen altyd eb en vloed. Porcelein , ’t welk
Scaliger en Kardaan menen der aalouden Myr-
rhina geweefb te hebben, een zeker flag van zeer

koltelyk en aangenaam aardewerk,word hier al-
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Je jaarip groote menigte met fchepen gebrogc.

Yemant mogt met recht zeggen van deze vaarr,

’tgeen eertyds Plinius zeide, van desgrooten
Pompejus zege over Mithndates,dat deze meelt
oirzaak was,dat de Romeinen,in plaats van hun-
nen gewonen dagelykzen overzeefchen huis-

raad, vaten van parlemoer en koilelyk gefteente

begonnen te gebruiken. Deze Compagnie,van
kleen opgekomen , is heden door Gods genade
zo hoog geklommen en gelleigert,dat elx inge-

leide hoofdzom menigmaal verdubbelt is. De
zelve Compagnie licht krygsvolk op haar eige

kollen, brengt legers te velde, flaatze neder,

breekt op, oorloogt in de andere wereld
, vero-

vert lieden, overweldigt eilanden, reed vloten

Xoe , ontweldigt den Roning van Kallilicn lan-

den , reden, cn havens , verlicht niet weinig het

vaderland va,n den lalt des oorlogs, met het

.Spaanfch geweld elders te kneuzen , en doet en
brengt te wege dingen,die niet veel verrcheelen

van de macht.der allergrootfte Vorllen enKo-
ningen.

Op het Ooft-Indifchhuis.

F
ortuin trokjver zee, en ging na ’f Oejïen bruiden.

En biel in Indien ten lange lefte ftand

Daar was z,y wellekoom in der Molukhyn lmiz.en,

Bjr Memnons Koningen, verbonden band aan band,

De Dageraad entJl.oot zijn kamers voor ons kielen.

Daar werden Hollanders van Idooren wel onthaalt.

’t Was niet genoeg, dat z.y in Neerland 't veld bebielen ;

Zy veilden ’t aardrijk, om, zo wijd de zonne (Iraalt :

Vermaakt, om dat deMn getuigde van bun daden

,

Qji 4 Zo
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Zo verre en zo uitheems. Ons Holland ftrekt eenfchuur

Voor 't Indiaanfchgewas. Het Noorden heeftgeladen

Al'tgeenhet Ooflen teelt, al wat het hemelfchvuur

Des zomers kwkt en braad, bewaart, in dit gewefle

,

De kille Wintervorf , die vier uit peper kaeuwt.

Arabiengeeft ons tiya wierookykt ten befk.

De handel met den Pers tot noch toe niet verfaeuwt.

lly mangelt zijne zijde , en zijn kottoene waren .

Hetgroote Java deelt ons zijne fchatten mee.

En China’tporcelcin. wy Amfterdammers varen

Alwaar de Gangis loosl zijn wateren in zee :

Alwaar de winsl ons voert
,
na alle "geen en kjttïen.

Gewinzucht liet tot nochgeen havens onbezocht

.

Wy deelcn met den Taag de gee en ’t land, en ruïlen

Ten oorloog tegens een , die alles overmocht.

Wie twijfelt,fa maar 't oog opfchanfen, fleèn,en wijken

:

Ik wijs hem andreftcên , een ander Vaderland,

Daar andre ftarren gijn. Zowifeltmen met Rijken:

Zo koopt de wereld zich , en ftrekt ’t verkochte pand:

Aldus worda oegïlgemaek op wijd verfpreidegronden.

Heel Indien in een Oosï-Indifchhuis gevonden.

Toen de Koningin in dit huis trad, over de

flaats met koftelyk laken befpreit, was ’ervan

de Bewinthebbers ,
op degroote zaal , een aan-

zienelyk banket aangerecht , niet alleen tot een

lekkerny voorde tong, maar ook welriekende
en aangenaam in ’t oog. Koningen en Princen
zouden hare Majcfteit kollelijker Iconnen aan-

^edifcht hebben
, maar de Compagnie niet be-

qiiamer dan op deze wyze : want zy zette hare

Majefteit gerechten voor, of waren in fchyn
van gerechten, die alleen den Indianen eigen

'zvn 5 en in hun land vallen. De
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De oude hielen voor een lekkerny den paeu

van Samos,het Jonifch hazelhoen,de kranen van
Melica,de geitkens vanAmbracia,den tonyn van
Chalcedonien,den fleur vanRhodus,de fcharreu

van Cilicien
, Lucrynfche oefters , hommen van

lamprejen , den bafm van Marfilien
,
papegaeis

tongen. Hier waren zulke lekkernyen niet;maar

de vruchten en ’t gewas van Perfianen,Arabiers,

JVI olukken
, Japonefen en Chinefen

,
aangerecht

in groote en ruime porceleine lampetfchotels,

diej op een lange tafel in orden geftelt , om haar

vreemdigheid', de Koningin vermaakten. Daar
was.opgedifcht ronde en lange peper, fchoon
om aan te zien, foeli, endnederhande flagvan

noten mufeaten, eenige in hare bolfter eenige

bekleed met foeli,en eenige geconfijtjdie alle te

kennen gaven hoe vruchtbaar d’eilanden van de

Molukken zyn. Het pijpkanneel , en de Cafïia,

kruiswijs op een gehoopt, getuigden, datze van

’tOoflen herquamen. Daar waren fchotelsvol

nagelen, vol maden ruwe en ongewrochte Per-

fïaanfcheen Chinefchezyde. De Borax bekoor-
de de oogen door haar wittigheid,en de Benzoin
den neus door zynen reuk en geur. Muskeliaat,

Styrax, fandelhout* indigo
,
en meer andere ver-

\yen lagen in byzondere fchotels. Ook was ’er,

onder dit oogbanket,Drakenbloed,en koexkens
uit fap van foeli , en Gutta Gamba , zo geel als

goutmitmuntende onder de andere gerechten.

Het wierook, en de Myrrhevan Saba, eertyds

van de Heidenen den Goden geoifert, dienden

hiervoor reukoffer aan de Godin vanVrankryk.
Cubeba, Rharbarber ,

fuiker , en falpetcr ,
waar

CLq 5 van
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van men het yflelyk buflekruit maakt , lagen elk

op hunne plaats. Ook diende men haar voor lak,

en wafch dat van de byen komt , koftdyken oly

van macis, noten mufeaten, en gekonfijte en on-

gekonfijte gengber.

De oogen van Medicis verdwaalden ; en
zybeeldézich in, ziende en aantaftende ’t uit-

heemlche en ongewone banket
,
datze by den

Indianen,Molukken,Perfianen, Arabiers, Japo-
aefcn,en Chinefen te galt was. By deze geregten

mogt niet halende dsgelykfche fpijze van Fai-

fanten,levers van meeubraaffems, patrijzen,zult

en wild verkens vleefch,en wat uitgefochte lek-

Iternyen meer kiefche tongen , om hun keel tc

vernoegen , weten op te zoeken. Dit werd niet

opgerecht voor de walgende overdadigheid van

Afinius Celer,of Apicius,of Claudius,ofCaiigu-

Ia,of Kleopatra. Men difchte hier niet op
?
viflen

jn verre wateren, ofgevogelt in vreemde landen

gevangen,of bloemen buiten tyts gewaflen.Hicr

dreven geen rozen,in den winter ontjokemnogt
men verkoelde den wyn met geen ys.Men ftelde

daar , zonder overdaad en verquifting , niet ten

toon dan alleen de koopmanfehapdie menjaar-

lyx gewoon is uitindien herwaart aan pe voeren.

Op het gerecht der Ooii-Indifche koopman-
fehappen, voor ’s Konings Moeder aangerecht.

T~\ Es Konings Moederftond gelyk. voorat hoofd gcflagen.

Om d’ongemeene fpijge, enproefde met haar' mond
Het Indiaxnfch banket > daar gy den difeh %ag dragen

Het edelegewas van 's aardrijx Morgenflondy

Pc vrucht des Arabiers , de Perjiaanfche waren.
2

'yproefmesgroetenfmaalg welriekend pijpkannecL

’t Verg
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*tVeY£juikJ{cndegerecht , dat Oojlerjche alffers haren.

Zjy riekt de vruchtbaarheid van 5
y werelds ander deel>

Het wierook^, baljfetrh myrrhe> als heilige offergiften >

Eenyeder op ffjn plaats, het een haar oog behaagt

,

Het anderfmaakp de tong. wie palpartyenfchiften ?

Hierpleiten Reul^ en Smaal

\

, terwijl men riekt en knaagtr

Men at op Thetisfeeji noch noit deès lelff^rnyen.

fupjn werdmitgenood op diergeljk. banket ;

'Noch Ccïfar , toenhy cpiiam het Capitool op ryen

Met pegenrijken roof 3 van V vyands bloed befmet

.

De wereld > mompelde een , die Grieken Kosmos heeten>

Nood CoSMUS dochter dus op haar banket ten eeten.

Als de Koningin, vernoegtmet eenige din-

gen geproeft,met eenige gezien te hebben
5min-

nelyk betoonde, dat haar het aanreehten van
deze uitheemfche waren en lekkernyen boven
mate wel aanftonden , werd zy

, met al haar ge-
Zelfchap , na het bedanken aan de Bewindheb-
bers, van Burgemeefteren alom door de Stad
gevoert.

Daar zagze de gebouwen op ingeheide ma-
ften en palen ftaan,en hoog uit het moerafch óp-
getrokken, zo dat deze Stad,gelyk Venetien,op
het water fcheen te drijven. Zy zag’er , dat men
het aardryk , hier onbequaam en te week om
Zware gebouwen te dragen , met arbeid en ver-
nuft daar toe bequaam kon maken. Zy zag ’er,

hoe d’onlangs uitgeleide Stad de oude Stad in

groote niet en week nocht toegaf. Zy zag de
wydegraftën, gelyk ftromen, door de Stad Joo-
pen , zeer bequaam om over al koopman'chap-
pen te vervoeren. Rijdende langs de Konings
graft of Cingcl, terftont daar na langs de Heere,
en van daarlangs de Keizers graft , zagze over
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al de huizen, wonder wel gebout, zeer prachtig,

elk verfcheiden,en dienftig tot den koophandel j

de kunft daar inde natuur verre te boven gaan-

de» overmits de gebouwen meeftendeel , op een

lange ry, zich zo verre uitftrekken, dat men met
geen oogen het einde bereiken kan. Zy ftond

vcrbaaft toenze de Keizers graft zag , wiens
weerga,zo men vreemdelingen gclooven mag, in

geheel Europe niet te vinden isjhetzy datfehaar

oogen liet weiden langs de lange ftreek der hui-

zen , of het gezicht ilocg op de gebouwen , tot

pracht ..fchoonhcid
»
^ieraad , en gerief der in-

woonderen gebout •, of op de fchoonheid van de

gevels ca toppen , op zyn Tofcaanfch , Dorifch,

jonifch,cn Korintifch,nade kunft,gewrochtjof

op de lleene bruggen,over het water gewelftjof

op de fchoon.e dreef van bomen voor de huizen

geplant. Zy zag ’er kerken, niet van ouds , maar
noch onlangs gebout , op dat de genen die zich

over onfe voorouders verwonderen, niet wanen,

dat dcgodvruchtigheid by ons verftorven zy.Zy

quam doarzedelluizen zag , die den ftroom en

het zeewater fchuttcn, en, wanneer het van no-

de is , weder lozen j een geweld , waar door het

vernuft en vermogen des menfehen den onge-

ftuimigen Oceaan boeit en kettent. Zy quam
daarze de torens ofmidden in Stad , of ap den

waterkant zag ftaan, gelyk een Pharos, of baak,

Zo doorluchtig » en op verfcheide pilaren fteu-

nende,dat wanneer de zon daar door ftraalt,men

aan alle kanten zeer genoegelyk het licht daar-

door henen zien kan. Haar gezicht na den toren

van deWefterkerk wendende,zagze daar boven
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op deKeizerlyke Kroon (taan,een gift van haren

Overgrootvader, en een teken van mildadigheit

van den haren,tot den hemel toe van de dankba-
re nakomelingen verheven.Onderwegen reedze

langs de kaejen, daar de fchepen leggen, die op
Londen, Roanen, Rochel, Hamburg, Lubek,
Handwerpen,Harlingen,en veel andere plaatfen

varen. Zy zag menigte van allerhande houtftar-

pels,van balken,en deelen langs de kaejen,die uit

Polen, Lijfland, Noorwegen, Weftialen,en an-

dere houtgeweften herwaart gevoert worden*
en die men dagelyx gebruikt tot het bouwen
van huizen en fchepen , ofom dyken , tegens de
flag van zee en fpringvloeden , te befchoejen en
bepalen. Zy reed over verfcheide markten , en
andere plaatzen,dienftig tot den koophandel, en
zag hier en daar timmerwerven, daar men fche-

pen verkalfatert,ofnieuwe op ftapel zet. Zy zag
’er hele regels met gebouwen, niet tot woonin-
gen maar tot pakhuizen gemaakt,waar in hopen
van olifantstanden bewaart worden , daar traan

van walviflchen gekookt, daar Brafllienhout

,

daar tabakrollen,daar oflènhuiden en bokkevcl-

len, daar het Luikfch yzerwerk , het Zvveetfche

koper opgelegt worden.Zy reed voorby de glas-

huizen, daar de Hofvan ’c eeuwige vier, in ovens

gefmolten , met blazen en flingeren zyn fatfoen

krijgtft een word verguld , het ander verzilvert

tot allerlei gebruik, ook tot fchotels. de Keizer

Tibeer hadde genen zin in den temper van dit

buigzame glas, die, om andere metalen in hun
waarde te houden , den glaswinkel, 'daar deze

kunft gevonden was,verdelgde.Het quam wel te

pas.
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pas,dat de Koningin,in ’t ryden door de Stad,al-

lé deze dingen zag,als die voor dezen hare gene-
gentheid tot deze S’tad én bevordering des
.koophandels betóónt hadde: en’tis voorwaar
wel de pyne waart, dat koninglyke perfonagien,
die naad; God degrootfte op aarde zyri op zul-

ke rykdommen en zegeningen van opkomende
Heden met aandacht letten , en daar doorGod 9

als den milden gever der zelver , erkennen.

De Koningin,zag ook met eenen,in ’t voorby
ryden, het' Welt-Indifchhuis, ’t welkin’t We-
llen oorlog voert, en handel dryft, fchoonen
ruim van poorten, woningen , trappen

,
pakhui-

zen, zalen en vertrekken : en dit is het Huis , het

welk eerftgetoont heeft, dat men Weft-Indien
bewaren en winnen kam’t welk,terwyl de vyant

onze Heden en landen op den hals leit , na het

Voorbeeld van Afrikaan,den vyand buitens lands

beftookt, én werk geeft. Dit huis zoekt d’oude

wereld aan ruft én vrede te helpen , overmits het

den Koning van Spanjen in de nieuwe wereld

zynlchatten, hetvoedzel vaneen langduriger

oorlog,afhandig maakt.Door het beleid van dit

Huis hebben wy geweldige fteden,aan geen zy-

devande Linie, overweldigt, en behoudenze,

met Gods hulp , noch tot op dezen dag : dat de
bavens van Brezyl,de ftromen,inhammen,kaile-

Icn, kapen, eilanden, en fuikermolens ons eigen

zyn , dat moet het Vaderland dezen Huize dank
weten.Dit huis zend de Naftaufche vekoverften,

zoldaten, wapens, vloten van oorlogsfchepen

Aet geluk en voorfpoed in d’andre wereld , den
ouden cnbekent : heeft ook door een Hout be~

Haan
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ftaan de Stad fint Salvadoor verovert, ’s vyands:

fchèpen verbrant en geplonderr, over Olinda en
zyn kaftcelen getriomfeert, en byna de hele kuft

vanBrezyl vermeeftcrt. Dit zelve Huis verover-

de met kleene moeite,door Peter Hein,by Cuba
de Mexicaanfche vloot met goud, zilver, en an-

dere koftelyke waren geladenjen brogt het gul»

den vlies, waar mede Philips den Vorften van
Europe fchrik aanjoeg, niet in Grieken, maar in

Nederland, ’t welk noit te voren gehoort ofge-
zien was. Door het beleit van dit zelve Huis be-

wonen wy noch een ander Nederland over zee,

en verkeeren daar met andere Hollanders. Wy
bezitten de goudryke havens en ftranden van A-
frica : zulx dat ónze Staat,op twee Compagnien,
als op twee zuilen, fteunende, zyn heerfchappye

uitbreid zo verre de zon haar flralen fchiet.

De Koningin quarn ook op de markt, een rui-

me plaats, den Dam geheten, overmits zy,als een

dyk,Y en Atnftel fcheidende,een dam verftrekt.

’s Maandags , als het marktdag is, woelt het hier

van kopers en verkopers : op andere dagen wan-
delen daar de kooplieden. Hier zagze het Stad-

huis, om zyn oudheid alleen aanzienelyk. An-
dere Stads gebouwen zyn meeft al nieuw en
fchoon. d’Ouderdom en bouvalligheid geven

dit gebou cenige agtbaarheit.De Stad die door-

gaans heerlyk van gebou is , toont hier hoe een-

voudig zy van ouds was. Dit Raadhuis ontbeert

zelf het qieraat en de ruimte, die het de ganfehe

Stad mede deelt. Dit vervalt zelf, terwyl al zins

nieuv/c timmeragien ryzen* en ’t geen eerft zor-

ee droeg voor den Juifter van Amilerdam ,
is

left
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left voor zich zelven bekommert. Het wil liever

met raad en daad het gemene welvaren bevor-

deren,dan op zyn eigen gieraad letten.Het Stad-

huis,in zich zelven naau en kleen van begrip,leit

zyn veilen en wallen ruim en wyd uit : de Raad,
door wiens beilier men wyd en zyd zeilt, woont
benaauwt. Het Stadhuis,welx koophandel nau-

lyx bepaalt kan worden , beflaat een plaats van

luttel voeten. Hetjaagt den vreemdelingen een
verwondering aan , ende zoekt met koilelyk

gebou by den zynen niet te pronkea.Het en leit

aan zich zelve goud nochte zilver te koft , maar
bewaart het zorgvuldelyk tot dienft der ingeze-

tenen,en bevordering van ’t Gemene Beile.Hier

vertoonde zich ook de Waag, een zwaar en

fchoon gebou, vierkant ,
boven met een galery,

daar men om kan gaan. Aan alle vier de zyden

heeftze wyde deuren, na de vier winden, in wel-

ke de waren, op kien© en groote fchalen, gewo-
gen worden, daar mede het alle daag zo drok en

bezig is, dat men naulyxelkmet afwegen kan

gerieven. Hier aftrekt Stad en Land groot in-

komen. De Koningin zag de Waag op dien zel-

ven dag,dat de zon in het hemelfch teiken van de

weegfchaal ging : en hoewelze zo groot niet en

is als de vorftelyke paleizep te Florenflen,zo ge-

loofik nochtans, dat in geheel Europe geen ge-

bou te zien is, datjaarlyx meer opbrengt.

Toenze reed over de ilene brug , die over den

Amftelleit, kreeg hare Majefteit in ’t gezicht de

Beurs,de vergader en wandelplaats der kooplie-

den, dat een braafen geweldig ftuk werx is, van

binnen verkiert met vier heerlyke galeryen. Al
dat
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dat gevaarte is onder doorgaans gewelft, en het •

bovenfte werk ftaat op veertig blaauwc ilecne

zuilen, zo fterk in een gebonden , dat het onver-

gankelijk fchynt. Men zou naulyx konnen zeg-

gen, wie hier het meefte is, ofde kunft,ofde ko-

llen, ofde nuttigheid. Beneden aan de ftraat ter

Zyden , en voor en achter over den Amftel , zyn

rondom zes en twintig winkels > daar men de

trappen op gaat»ftaan,op de panden,over de hon*

dert kallen en winkels , waar in men zyn gading

vind van allerhande fchoone uit en inlandfche

krameryen, van de natuur, ofmetdehand gë-

wrocht.Op deze Beurs verhandelt men de gehe-

le wereld. Hier fpreekt men anders niet dan van

den prys der waren ; van koopmanfcHappen te

vermangelen ; van fchepen te laden en te lollen

;

van wiflel en herwiflèl.De oude hiftorifchryvers

verhalen van zeven gebouwen, die men voor

wonderen hiel : namelyk den tempel van Diane

t’Ephefen,het grafvan den koning Maufool,het

koperen zonnebeeld te Rhodes , het beeld van

den OlympifchenJupyn, het hofvan Cyrus, der

Meden koning,de muren van Babel , en de naal-

den en fpitsgebouwen van Egypten:maar ’s Ko-
nings Moeder,hebbende in de Stad zo vele won-
deren , en aanmerkens waardige gebouwen be-

zigtigt,achte toen de vorige zeven Wonderen zo

hoog niet , die in waarde zyn gehouden geweeft

om hunne aaloudheid,en oni dat men in dien ru-

wen tyd ai wat’er nieus opquatri vóór heerlyk en
voor wat wonders hiel. Nu fcheeri de hele Stad

een wonder
, ja hier om alleen , overmits zy tot

Zulk een fchoonheid
,
gierlykheid , en Majeftei»

Rr gr
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geftegen is ,

niet tegen (taande zy op maften ge-

bout ftaat,en op Noordfche boffchagien fteunt,

laag van grontjhoog van gebou : onder moeraf-

ligen nat, boven droog en riet: onder hout*
boven fteen : onder week en zakkende , maar nu
dus geheit zynde onder en boven vaft , ftyf , en
onbeweeglyk : zo dat men met recht van haar

mag zeggen :

Keer om de Stad , z.’ is bofch van onder , en gcbouwt

Op bomen , onlangs nocbgebaalt in ’t Noordfche woud.

DeVrydagwerd doorgebracht met nieuwe
vertoningen op den Amftel , ter plaatze daar hy
Zuidwaart van de Damfluis af het Rokkin heet.

Want de Amftel van het Zuiden na de Stad

vloejende , en recht uit na de Damfluis lopende^

komt door de fluis in het Damrak vallen, mengt
zich, in ’t Noorden, met het Y, en deelt dc
Stad in Oude en Nieuwe zyde.

Het Noorderdeel des Amftels, tuflchen twee
bruggemgafeen ruimte voor de yverige toeftel-

iers j en nieuwsgierige kykers van de vertonin-

gen. Hier ftonden weder nieuwe triomfbogen
in eenen nacht gebouwt , zo groet als een heel

huis,op een eiland,dat met een wonderlyke fnel-

heid anderhalve myl van de Stad , uit de veenen
gehaalt,op het water dreef,gelyk een ander De-
los, ofSamos, of klipachtig Neritos, daar welig

gras, riet, liezen,en biezen op groeiden. Dit ge-

bouw had twee gevels , een in ’t Zuiden , een in

’t Noorden , waar op men van wederzyden voor
dc Koningin nieuwe vertoningen zoude doen.

De twee voorgaande dagen ftond het land, op

dezen dag‘t water hareMajefteit ten dienfbtoen
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reedrhen en roltemen met wagens de Stad doorj

mi was het met fchuiten, floepen, ert fpeeljagteri

te doen:toen liep men herwaart en derwaart om
te kyken % nu bleefmen op den wal Haan, ofmen
dreefen fworfop het water : toen zag hare Ma-
jefleit de voornaamfte Stads gebouwenjnu zag-

ze vertoningen, die haar, den Tofcaanfche Har-
togen, en den Staat van Vrankryk meefl betrof-

fen. Hier was de gantfche Stad op malkanderen

gedrongen,en de burgery, die de hele Stad door

woont, ineen kleine plaats befloten. Op den

kant van ’t water Honden mannen, vrouwen ,
en

kindersop malkanderen gepakt. Vreemdeling,

en inboorling, koopman en makelaar , arm en

fyk, Duitlch en Waal Honden onder malkander

ren; Weflfalingen Vries,Zeeu en Geldersman,

Deen en Zweet, Sax en Hes, Fwarmden door

een, elk even nieusgierig om deze vreemdighe-

den te zien. De bruggen,dier om geld gehuurt

,

Honden vol kykers. UitdevenHers van de hui-

zen daar rondom lag niet hier en daar een

menfeh, maar hele fwermen en heiren van men-
fchen, en dat meeH voor hun geld. De rapfle ga-

Hen waren in de bomen geklommen. Matroos

zat enfloeg zyn armen oni de palen, waaraan

men de fchuiten bind,en wifl zich geeHig in het

gewicht te houden , om aan d’een ofd’ander zy-

de niet over te vallen. Öp den vorfl van de hui-

zen,goten,tranflèn van torens,onvolmaakte hui-

ken,en fchoorHeenen zat volk : en hoewel nu al-

leman zonder onderfcheid hier niet mogt inva-

ren, zo flopender nochtans veel fchuitjes vol ky*

kers in * die aan den kant des AmHels lagen en

Rr 2, ver-
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Verlangden na het geen dat’er vertoont en ge-

daan zoude worden. De ruimte tuflchen beide

de bruggen verftrekte een doorluchtige Schou-

burg. De Koningin* over die menigte verwon-
dert,zeide,dat zy noit in Italien,nocht in Vrank-

ryk, nocht zelf binnen Parys , een zeer volkryke

Stad, zulk een wereld van menfchen , óp zó eng
een plaats by malkanderen gezien hadde. De zon

was over het Zuiden , wanneer de heldere Zon
van Vrankryk weder voor d’Amfterdammers
met hare flralen te voorfchyn quam. Zy zat met
de Princefle van Oranje, Schout, en Burgemee-
fteren in een brave floep, overdekt, en behangen

met fchone tapyten j Raden, Schepens,Amirali-

teits Heeren, en eenige voornaamfle burgers za-

ten in andere floepen.Toen gingen twee fluizen

recht tegens over malkanderen open.De Konin-

gin quam door de eene.de Grimmenefle fluis ge-

naamt , in den Amftel , en ziet* uit de andere, de

Oflefluis geheten, quam, onder het varen,na het

fchutten ,
Neptuin al bruizende harè Majefteit

tegen , dat het water voor hem weg ftöof. Zyn
wagen was een zeefchulp

,
gelyk dien Zee-god

voegt. Hier waren zeepaarden voor gefpannen,

kunftig gemaakt, het achterlyf vifch , de voeten

gefchubt,en ftekende hoofd en rug te water uit.

Men zag’er den Zeegod met zynen ru’igen en

gryzen kop, langen baard vol zeefchüittt *• en

vreefl'elyken drietand , met een gerimpelt en

bars aanzicht, die naakt met lange tomen zyn

paarden mende. Merkuur, de God der köop-

manfehap , wel ter tale , en op den koophandel

afgerecht,zat in de Kogge achter hem. Hy had,

na
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na’zyn gewoonte,eenen hoed met vleugelen op,

en in de reehte hand den flangenftaf, waar mede
Hypyeiïen , doofcb van verf , uit Plutoos jammerpoel

Verdagvaart » ofhen drijjt na 's afgrondt duijlren foei.

Ter zyde van de Kogge quamen uit houte

kallen met het halve lyf uitkijken vier water-

goddinnen , beltrand met groene kranflen
,
ge-

vlochten van wier , mofch, bladen, en bloemen,

uitbeeldende Europe,Allen,America,en Africa.

Elk haddeeepen vruchthoren onderden arm,
geftoffeert met de vruchten die in idersgewefte

vallen.Voor op liet zich zien een fchone Maagt,
Amfterdam uitbeeldende,die, eerbiedig neigen-

de,de Koningin met deze vaarfen verwelkomde:
Met welkeen offerhand pal ffden hemel danken»

Dat my bedoeken kpomt degrootfte Koningin ?

Die by de Werelden befchaduwtmet haar ranken»

En my een Voorfpraakftrekte , en trouwe Noodvriendin

"By Vader en by Zoon » inbare beerfchappye.

Weeft uverwellekpom
» geregende M A RY E.

Men oordeelde, dat defe vertoning aardig fpeel-

de op de Koningin, die, door de fcepters harer

kinderen,verfpheide zeen beheerfcht, ook floeg

deze vertoning wel op de ltad,die den allerhoog-

ften God alleen, den wapen Zeegod, begin , aan-

was , en het bloejen van hare welvaart moet
toelchryven.

Op Neptun,Merkuur, en d’Amfterdamfche Maagd,die
de Konmgin,op het Rokkin ontmoeten en begroeten.

T') E 'Z-eegod
,
grijs van kop en kjn » enftrafvan oogen >

Die met pijn (pitpc vork,op borrelt uit den vloed

»

En in een vloockefchulp vanmonfters wordgetogen»
Daar waternymfenvaft hemftrekken tot een’'fteet ;

Merkuur » des koopmans God , beleider van den handel

»

R r 3 Die
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Die met fljngladde tongnu koopt , en dan verkoopt*

En wijpéltuur ingunft » en licht van aard cn mandei

,

Veroir^aakt > dat de winjl nuJland houd » dan verloopt j

En de^efchoone Maagd > die met een nedrig tue^en

Zichn'igt eerèiediglijk'S dees Godheèn algelijk'

Vermeüekpmen hier de Jchoone » d'uitgeleden >

Onflerfiijke Godin van't Franfche koningrijk*

Zyflorten over haar eeri algemenen degen.

De Zeevoogd draagt haar op ’f ge^ag derganfche dee»

Van alle wateren » en hobbelende wegen >

Zooveer van Sein > ofTeemt » ofSpanjerit veerfte ree

Defcepters van haar wijdgevreejde kindren reiken.

Der Goden Taalman wijd djn Stad deer lfoningin*

En hare Lelien > tot eengehoorzaam telken •

Maar d'Amfterdamfehe Maagd, ontflroom en Zeeheldin»

Van zee en handelgod geflut » vernedert blood

DeczKpopgoonvoor üylARi e , en haar alleen voor Gods.

Van hier voer de floep, waar in de Koningin
^at , na de Noortzy van ’t eiland , daar men eerft

vertoonde het trouwen van Fran^ois van
MEDICIS, en JoANNA VAN OoSTENRYK,
Vaderen Moeder van Maria de Me digis,
in ’t gezicht vanden doorluchtigen Keizer Fer-
dinand, haren grootvader.De vader van dezen

Franco is was Cos mus, die van Hartog van
Florenfien Groot-Hartog van Toskanen werd,
door gunft van Paus P i u s de V y zo datze van
*5 vaders zyde, gefproten is uit dien Ham, die zy-

ncneerftenluifter kreeg van Cosmus de Medi-
ci s , by eenparige Hemmen des Raads, vader,
Des vaderlands genaamt. In de beftiering van
dat huis volgden Petrus Medici s, die zy-

nen vader in dapperheid na yverde,en Laurens
De Groote, mitsgaders zyn broeder Ju liaan,
dien het volkjiiit goctgunftigheid,den Vorft der



Blyde inkomft van Maria de Medifis. i

jcugt noemdenralle drie telgen in manhaftigheit

en dapperheid niet verbaftert van haren ftamme:
Op datikzwygvan Joan en Jur.ius Medicis,
de welke tot de waardigheid des Paufdoms ver-

heven, de een met de naam van Leo deX , dc
ander van Clemens de VII,het huis van Medi-
cis metdc Pauzelyke myterkroon verheerlykt

hebben. Joanna van Oostenryk, haar Moe-
der, van den loflyken Keizer Ferdinand ge-

teelt, roemt met recht op haren Grootvader
Philips van Oostenryk , Koning van Span-

jen,en op haren overgrootvader Maximiliaan,
die aan Maria , dochter van Karel de Stou-
te,en eenige erfgenaam van deze landen troude.

Onder de oudoomen van Maria was Keizer

Karel de V, Vorft en Heer van alle de Neder-
landen j die, in oorlogs geluk, ervarenheid,

grootmoedigheid , ipoedigheid in ’t uitvoeren

van groote zaken, en voorzichtigheid in gevaar,

allen die oit wapen voerden overtrof. Uit zulke

ouderen is Maria geboren in Toskanen,eer-
tijds vermaart door velerley godsdienfl: 3 waar
van daan deRomeinen in haar itad,en onder haar

gewoonten invooi de de roebondcls, regtbylen,

triomfrokken, yvoire zetels , ringen, paarde be-

hangzels,paltrokken, amptklederen, triomfgie-

raden, Haat tabberds, en andere ftagigewaden

:

want het betaamde niet , dat de V orftin , die zo

wijd heerfchen,en Moeder van zo veelKoningen

wezen zoude,ergens anders geboren wert,als op
die plaats,waar her’t heerfchende Rome zig niet

fchaamde te halen de gieraden en lievrejen.waar

mede de waardigheit der heerfchappy uitmunte.

R r 4 Op
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Op het Huwelyk van

FR ANC O I S VAN MEDICIS,
groot Hertog van Tofcanen , en

JOANNA VAN OOSTENRYK,
Keizer Ferdin ands Dochter.

’E'Ranfoisj ToskaanfcbeVorJl, hier treedgy op 't tooneel,

“-
1

Met dleervan Ooftenryk , Joanna > u verkoren.

Hier trout u halve %iel noch cent haar ander deel.

Waar uit Hartogen en regeerders %jjngeboren.

'Poor huwelijken rijjl de Zon van Medicis»
EnfieekthaarJlarrenaan > die firalertvan %ich[cbieten.

Haar heldrejlarren, daar Maria een van is.

Die door degunft van God, die elkjniet maggenieten

,

Geen blijdeMoeder word ,
%o menigmaaly baart,

’fEn van Woningen, dat ‘s baren s dat’s beklijven

:

Dat ’s ’t aardrijk_geregeert , door haargejlacht en aard.

Dat heet door hijlicken de koningrijkenJlijven

.

Degordynentoegefchoven, en de vertoning

verandert zijnde, zo quam Keizer Maximi-
l i aa n, in zyn keizerlyk gewaad,voor den dag,

befchenkendc Amfterdam in tegenwoordigheid

der Keurvorften met de Keiferlyke Kroon. Hy,
van zynen troon afftijgende, gafde Kroon aan

Amfterdam, die, in de gedaante van een Maagd,
voor 's Keizers voeten op haar knien leggende,

ootmoedig en eerbiedig de aangebode fchenka-

gie aanvaarde. In ’s Keizers aanfehyn blonk een

Majefteit, die eenen Keizer voegde, en de vori-

ge deugden van wijsheid,regtvaardigheid, ftark-

ïeid, en goedertierenheid,zagen hem ten oogen

aitj en in hetaanfehijn van de Maagd was een

ngemaakte ftemmigheid met mewaardigheid

m zonderlinge beleeftheid gemehgt. De gewa-
denvan verfcheide verwen, waar van al het too-

neel
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neelfcheeh té blinken, gaven een aangenaam
gezigt voor den aanfehouweren: want zy waren
aartig gemengelt, wit, violet,geel, rood, groen»

purper, en meer andere verwen , die niet quaads

fpellen:maar bruin,vaal,zwart,doodverf, die ee-

nig ramp en ongeluk bedieden, zagmer niet.

Op de fchenkagie der Keizerlijke Wapenkroon,
M a x I m i l i A a n fpreékt

:

O Anflelcrs die wijd te water en te land >

Verkooktyen klooftyen wintyen winnen doet veel andren

%

EnJlutte V oorlogs lajt y het %y ookjvan wat kanty

En hoe veel vyanden my drukten met malljandren

;

’t zy my Venetien y ofVlaandren dreigde uit haat

y

En Brug \ijri* tigenVorJl en Landsheer hielgevangen ;

Aanvaard onsgoude Kroon, der Kei^ren hoofdeieraady

En wil dky tot een loon van uwc deugd y ontfangen 3

Vat %y in *t middenJla by leeuwen rood vangoud y

Voor den nakomeling y om met die eer tepronken.

Gy triomfeert ter zee met vlug en feilbaar hout.

Ons Keizerlijks Kroon u uit gunji gcfchonkfn'

Te lande blinkt mijn Kjoony en word alomgevreejl :

Maar uwe Schildkroon blinkt te water alleruicej}.

Aan de Zuidzijde van ’t eiland werd in vyf

vertoningen vertoont de ellendige ftaat van
Vrankrijk , onder Henrik de III, ende
bloejende onder Henrik de IV.

In de eerjle vertoning verfcheen Vrankrijk in

de gedaante van een vrou,zugtende en fchrejen-

de,om dat haar Wereld en gebied,door de bran*

dende fakkel der twiftige Nijdigheidvan twee-
dragtige Vorften aangelteken,in eenen heilozen

en fchrikkelyken brand Hond, J&cchus, Ceres,
Pomoon, en Flora, Godheden dcelachtig van zo
groot een ramp en ongeluk , hadden medelyden
toet het bedrukte en verflege Vrankryk. Venus,

R r 5 ge-
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gezeten opeenen wagen van duiven voortge-

togen , nam ook de gemene ellende ter harte.

Herkules daar by , leggende op de aarde , aan-

ziende den droevigen en jammerlyken Haat van

’t ellendige Vrankrijk, kropte vaft de droefheid

in. Vrede en Rechtvaardigheid , die eerwaarde

namen, lagen verfmaad en veragt onder de voet.

Door den brandenden en gekloofden werelt-

ltloot, werddeftant van geheel Vrankrijk en

Europe aangewezen,toen Vrankrykjammerlyk
verdeelt , en de Vorften van dat land en Europe
over hoop leggende,Henrik de III,koning van

Vrankryk,omgebragt was.Hier liet dieFranfche

Atlas,als te zwak en niet magtig dien laft te dra-

gen,Vrankrijk in twyffehwie lyn fchouders fou-

de willen leenen , om den rijkskloot te torflen,

terwyl Hercules, dat is Henrik de IV, koning

van Navarre , vaft toezag , op d’uitkomft van zo

gewichtig een ftuk , als was het herftellen van

Overvallen Vrankrijk. Terwyl het Ryk in rep

en roer was, en het land van krygsvolk en heiren

overlopen
,
geraakte d’akkerbou onder de voet,

met Ceres, Bacchus, Pomoon , en andre Goden,

die in tyd van vrede bloejen. d’Eendracht, die

inwoonders t’zamen houd , moftgaan zwerven,

en terwyl de heilheilige wetten van Themis on-

der ’t gerammel der wapenen zwegen
Verliet Afirea op het lc(l

Na d’andre Godhcên ’t aardfchgewejï.

De twede Vertoning brogt het zelve Vrank-

ryk op het toneel , op geboge knien de Goden
biddende, datzylieden het gefcheurde en ver-

beelde Vrankryk geliefden te hulpet© komen,
het
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het vervallen op te rechten, het gekneufde te

herftellen,en het verfwakte door hun hemelfche
hulp wilden fterken Jupyn,onder de Goden,wy-
zende met d’eene hand op Hercules , met de an-

der op Merkuur,belafte hem,dat men Hercules,

dat is HENRiKde IV, zoude nemen,om Vrank-
ryk te herftellen : want dezen laft , om ’t Ryk te

aanvaarden, hadde Henrik de III, op zyn dood-
bedde,toen hem zyn kragten ontvielen,voor de
Groten van Vrankryk

, den koning van Navarre
over gegeven , met deze woorden : Het komt u
lieden toe den wettigen koning teverdadigen,

en zo’er geen waar , eenen bequamenvoor het

Ryk te kiezen. Gylieden hebt N avarre, die,ge-

lyk hy van rechts wegen de naafte is
,
ook alzo in

waardigheid uitfteekt, den welken, indien het

wettige erfrecht hem niet tot de kroon riep , zo
zou de waardigheid

,
die hy naafl: my in ’t leger

heeft , hem , na myn dood , veldoverfte maken.
Dees, begaaftmetdeopperflebiilykheid, en,

door lange ervarenheit van zaken,wel afgerecht,

door de onuitfprekelyke voorzienigheid Gods,
die alles beftiert , tegens veler gevoelen met my
weder verzoent, fchynt in ’t opperde gebied o-

ver dit leger geftelt, op dat hy den vallende ftaat

des Ryks met zyne dapperheid zoude onderitut-

ten. Bewyft dezen dan de gehoorzaamheid, die

gy hem fchuldig zyt , indien gy wilt dat het Ryk
behouden blyve: ’t welk zo gy 't niet doet

trouwshalven, zo doet het dan om den tegen-

woordigen nood en uw eigen gevaar.

De derde Vertoninge voerde dezen Hercules

in
3
geleit door Mercuur , dien , door der Goden

be-
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bevel , Mars en Pallas hunne hulp aanboden, om
den Ryxkloot te onderftutten , d’een met daad,

d’ander met raad , tervvyl de vergaderde Goden
dit van boven vaft aanzagen.

In de vierde Vertoning zag men Hercules

bezig met zo groot een werk , en hem weder op
hare plaatze herftellen deaflendie uit de naven
gefprongen waren. Starkheid, Wysheid, Goe-
dertierentheid , en Wakkerheid , eige deugden
van Hrn rik de IV, boden hem de be-

hulpzame hand.

De vyfde Vertoning ftelde voor cogen, hoe
Vrankryk weder te recht gebrogt en geheelt

was, en hoe ruftig de Franfche Hercules den
ryxkloot op zyn ilerke fchouders droeg. Want
hy, tot het Ryk gekomen,de oorlog ter neer ge-

kit, de tweedragt geflift, en alle ongelyk uit zy-

nen zin gezet zynde ,
heeft met een wonderbare

gezeggelykheit en genade tegens zyn aarts vyan-

den,een onfterffelyke eere, voor den nageburen

rufte, den onderdanen vrede verworven, de Ge-
rechtigheid op haren troon geholpen, en de ge-

hele Chrifte lyereld bevredigt. Luidewyk de

XIII,erfgenaam van’s vaders dapperheid en’glo-

ri , en zyn voetftappen na tredende, draagt zich,

gelyk een nazaat van zo groot een voorzaat be-

taamt, en onderftut en onderfchoort door Gods
genade met zyn ftyve fchouderen, als een twede
Alcides, den zelven ryxkloot door zyn fterkheit,

wysheir, en voorzichtig beleit ,
in vrede en oor-

lo%-

Op
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Op de Vertoningen van den Ryxkloot van
Vrankryk, onder Henrik de III gefcheuFt,

door Henrik de IV geheelt en herftelt.

ALs Vrankjrijk.jammerltjl^den Rijxkjoot %ietgereeten
Door Burgerlijken krijg y en

5
1 landgedeelt in twee*

De Vorjlen handgemeen y en hart op hartgebeeten >

De?i Igohing %elfvermoort j doet dit haar harte wee ;

Om dat de Kjoot des Rijcx met kracht leit afgefmeten

Van qulkefchouderen y waar op ^ich elkjverliet y

En d'affen uit den naafgeheven •* dies bekreeten

In dien benaaudenfchijn het na den hemel %iet y

Enfmeekt \upijn om hulp y en al degroote Goden >

En wacht van boven troojl y in dien vervallen Staat-

Pomoon y en Bromius y en Ceres weggevloden >

En van het %waard verdrukt y en Venus , bloot van raady

Met d'andre Godbeenftaan bedrukt aan Vrankryx zfjde*

De Goon erbarmen %icb om die verlegefchaar y

Verdagvaarden Borbon > dat by hen al bevrijde ,

En op %ijnfchouders neem den laft van
J
t Rijxgevaar*

‘tritoon met Mavors helpt den Held y op Vrankjrijx bede

$

Waar hy door hun beleit de vyanden verftoort *

7.0 word het Rijk.geheelt door langgewenjchten vrede,

Navarre y fterk. van hals y den Rijxkloot onderfchoort*

Zet d’affen in de naafmet kracht
:

%oo word herboren

De ruft van ’t oude Rijl{ • %oo bloejen allefteen >

De kprkfn y en het land weer heerlijk. > tils te voren«

De Vree keert wederom . Aftreagaat bekleen

Haar troon* en eerften Staat
.
gevluchte Goden kgeren

Uit hunne ballingfcbap iri*t vorige be^it.

Dit word u hier vertoont, dit wil Alcides leeren

Daar hy
9
tgerabraakf land weer %et in %ijngelid*

En heelt
5

tgefplifteRijk. >
gelijkadeesftommenJprek.cn,

Met recht word Henrik dan by Herculesgeleken.

De gordynen gefchoven zynde, ging men van

de Vertoningen na het Waterfteken, oftornoi-

fpel te water. Het voorgaande zag men met een

bedaartheid,maar dit met vreugt aan* Deze oef-

fening
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fening was een van de Roomfche kreitsfpeelen,

waar mede men eenen fcheepsftryd op zee, of
ftrootn ,

ofmeer uitbeelde. Auguft,die,in ’t ge-

durig en heerlyk toeftellen van ïchoufpelen, alle

anderen te boven ging,vertoonde eenen fcheep-

llnjdopdenTiber i Nero op het water, uit de
naburige zee ter Had ingelaten $ enDomitiaan
midden inden fchouwburg. Caefarliet op het

meer , dat uit den berg Coelius gegraven was,

Tyrifehe en AËgyptifche vloten van galejen te-

gens malkandren aan gaan. Tien matrozen, bor-

jften die tegens weer en wind mogen , al in linnc

Ideeren , met rode mutzen op ’t hoofd , daar een

weitze hanevcer op Hak , waren partyen van de-

zen watcrftrijd. Zy Honden achterop en zagen

malkanderen lelyk aan , als of’er halzen aan hin-

gen. Hun geweer was een boom, ofeen fleelc-

ilokjdien zy voor de borft hielden,en waar mede
d’een en d’ander zynen vyand , die hem in de

fchuit , met magt van armen fnellyk voortge-

roeit
,
tegens quarrt varen, met groote kracht op

de borft iliet. Maar het quam kluchtig,dat onze

WaterflekerS) toen men venvagte, datze d’eerfte

maal tegens malkanderen zouden aangaan, mai-

ltanderen voorby voeren, vriendelyk groeten

,

hun fpeeren lieten vallen, en alzo de toezienders

in hun verlangen bedrogen. Daar na ging ’t op

een vechten, als óf het lyfomlyfvvas: zomtyds

füetenze even ftark,en plompten beide,over hals

over hoofd,in ’t watenzomtyds raakte’r een over

boord,en d’ander hiel,als een triomfeerder,ftant:

zomtyts ftakenze mis , en bleven beide Haan : en

dit fpel en endigdeniet voor datze alle, zo over-

wia»
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winners als verwonnen,in ’t water gelegen had-

den.Al wie dezen fcheepftryd aanzag moft’er om
lachen, dathetfchaterde, en ’t geluid daar van

ten hemel klonk j zo was al het volk hier mede
vermaakt. En ’s Konings Moeder,hoe ftemmig

zy ook was,kon zich qualyk van lachen onthou-

den. Men zeit datJupyn loeg,toen hy Vulkaan
uit den hemel van boven neêr bonfde.Wat won-
der is het dan , zo dees waterftryd van matroos

hare Majefteits aanfchyn in een vrolykei\ploi

zette.Men leeft dat Achilles,onder de wapenfen,

op luit en fnaren fpeelde , en hier mede zyn be-

kommert en verbolgen gemoed vermaakte.d’O-

verwinners der gehele wereld , Grieken en Ro-
meinen zelfs

,
die oorlogs blixems en fchrik op

zee, midden onder den drang van ’t volk geze-

ten, in fchouburgen , vecht- worftel- en fpeel-

plaatzen, zetten hunne Princelyke hoogheid aan

een zy. Heeren van groot bewint begeven zich

by wylen tot geringe en vCrmakelyke dingen

,

om de moejelykheid der bekommeringen en
landzaken met vreugt en vrolykheid te tempe-

ren. ’t Is waar, het was maar fpel > want hedens-

daags neemt men geen behagen in ’t onderling

moorden en ombrengen der Haven, gelyk by de

Romeinen op maaltyden en feeftemtot vermaak
van hunne galtemplag te gefchieden.Als dit alles

op den Amftel gefchied en vertoont was,roeide-

men,tegens den avont,in aller yl,na hetY toe,en

volgden de Koningin ontelbare jagten en fpeel-

lchuiten,die,om dat elk eerft door de brug wou,
en te zeer fpoeide , maikandren in den weg wa-
ten,en de vaart ftopten; waar door eenige kiene
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en lichte fchuitenin de klem, en by na inden

grond raakten.De Koningin met zommige floe-

pen wat ftyver vooryarende, en eenigen , die zo

wel niet voort konde%agter latende,quam door

fint Anthonis Huis op het Y, nu een groot en

wyd water geworden, overmits de Zuiderzee

de oevers ter wederzyden van langer hand af

fpoelde ‘

f welke ftroom zich Ooft en Weft,langs

de Noordzy der Stad , ftrekt , en hier een goede
ree voor de fchepen geeft. Die heele waterkant

langs is met een dubbele ry van ingeheide palen,

tegens den flag van ’t water, bezet, en deze ver-

ftrekken daar een wal. Hier zag de Koningin

een ruipie plaats,de Waal geheten,befloten tuft

fchen de Stad en die palen : daar dé fchepen

* winters,buiten gevaar van onweer,winterlaag

houden,en veilig leggen tot op het voorjaar.Ter

ïyden af is een grote werf, daargeweldige fche-

pen, voor de Ooft-Indifche Compagnie, ofnieu

gebout,ofgekalfaat worden.Toen Medicis,
hier langs varende , hare oögen derwaart floeg >

zagze een groot fchip, dat eerft afgelopen was

,

Waar mede men waren en koopmanfchappen

uit Ooft-Indien haalt. Men is gewoon den fche»

pen namen te geven,om die te onderfcheiden,ge»

lyk men ook van ouds dede. ’s Konings Moeder
van Burgemeefteren gebeden $ datze het fchip,

’t welk op een verre reis ging , zou gelieven ee-

nen naam te geven , zo vereerde zy het met den

naamvan Maria de Medicis, enwenfchtc

het met eenen behoude reis:Dat mag nu leggen:

Maria is mijn naam, myn toenaam Medicis:
Rapekt totgimft , is ’t niet tot mijn behoudenis.

Laat
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Laat andere fchepen vry ftoffen op den iiaam van

Neptunus, Triton» Meerminnen : anderen op den naam
van de fteden die hun uitreden : laat anderen in de ach-
terftevens met Leeuwen,Tigers,Windhonden,Draken,
Zon cn Maan pronken : laat anderen bragcereri met het

lands wapen ; anderen brallen met namen van Princcn.

Dit zal ’t eerfte
,
die het eenigc zyn, dat onder den naatn

van Me digis, als onder een gelukkig gefkrnte*

God de voorde
,
zeilen zal na d ie geweflen, daar ’s men-

fchen geld en eerzucht zo verre gaat
,
als de zon fchynt l

en (luit, om datze niet verder kan. Straxdaar op zag de
Koningin de Stad op het breedfte voor haar leggen

,
met

de torens
,
die langs den waterkant (laan

,
en de fchoiie

huizen, die op een lange ry tufichcn beide ryzcn. Hier
zagzc vloten van fchepen op anker leggen

,
als een dich-

te boflehagie, in ’t languitgeflrekt ,
waar mede de vlyti-

ge koopman , om armoede t’ontgaan
,
over zee en zand

den heden aardbodem om zwerft, ook daar geen zon
en komt. Daar lagen oorloogslchepen en koopvaar-
ders, fluiten en fpiegelTchepen ,pinalïen

,
jachten, en

boejers
:
grooteen kleine door een. Dc fpeeljagtetf,die

ingrootc menigte de Koningin, twee dagen te voren
verwachten, zeilende met vlaggen en wimpels ,befioe-

gen een gedeelte van
T

t Y. Eenige vandiegrootc fche-

pen varen na Italien, Cyprus , ^Egyptcn , Syrien, Grie-

kenland, en Venetien : anderen werden uitgerect
,
om

te handelen in Vrankrijk, Engeland, Schotland, Yr-
land

,
Duitfchland > Denemark, Noorwegen, Zweden,

Polen
,
Pruiflen

,
Moskovien cn Groenland : andere lo-

pen na Guinea
,
Pcrfien , Arabien ,

Ooft-Indien en d’ei-

landen van dien , ook na Cnina, Japon, end’uiterflc

kuften van Aflen : anderen zoeken hun geluk , door wa-
pen of koophandel

,
inde wereld daar regens over, in

Bcazyl
,
Nieu Nederland, Nieu Spanjen, cn door de

ftraren by Ferdinand Magelaan, en Jacob le Maire eerfl

ontdekt. Zommiger lading is linnen, zout, witte en ro'

de wyn, oly, papier, wol, lood, tin
,
bieren : anderen

laden honig, wafch, koren , zalpetcr, glas, Rynfche
wyn

,
pelceryen

,
huiden en houtwaren ; anderen weder
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lakens, zyde, ftokvifch, Kandifchc wynen
, zwavel,

rhabarber , mumie, caflia
,
tutia, kottoen

, tys ,
hars, pek

en teer
,
potafch, en vulaarde : ook allerlei flag van krui-

dery
,
peper, nagels, kanneel , wierook

,
myrrhe , balf-

fcm,&c. Hare Majefteit zag, niet zonder verwonde-
ring

, die holle wyde buiken
, waar mede de fchatten en

rykdommen van de gehele wereld, indezckoopftadaf
en aangevoert worden. Zy zag de fehepen, alskaflcc-

len, op ’t water met hun fchansklecden en lagen gc-
fchuts ter poorten uit als flaagsree leggenen» Spanjards,
Portugezen

, Duinkerkers, enTurkfche rovers te befto-

ken. Terwy1de Koningin noch op het water was
,
wer-

den overal in Stad kartouwen cnmetale ftukken afge-

brand: en hare Majefteit zag geen grooter wonder, dan
de fehepen, om datze Amfterdam als eigen zyn, c»
nergens zo groot een menigte by malkanderen gezien

werd Deze fchecps vloten zyn die houte wallen, waar
mede, zode fchrandereThemiftocles uit Apollooso-
rakel verftont , de Grieken moftenbefchut worden. De
Roomlche Burgemeeftcr, in de Verdediging van Flac-

cus, beveelt aan allen Regeringen op het hoogftevoor

de fcheepsvaart zorg te dragen
,

niet alleen tot befchcr-

mingc van den Staat
,
en koophandel , maar ook om

daar mede hun gebied te verheerlyken.Thucydides zeir,

dat den grooten Vorften toekomt , te wege te brengen

,

dat geenvolk henin magtvan fehepen overtreffe: zo
niet ,

datze ten minften zoeken met die wel te ftaan , die

de magtigite en ftarkfte te water is : dat’cr ten hoogften

aan gelegen is meefterter zee te wezen, nadien d'oor-

log te water ,
den oorlog te lande verlicht. HetY langs

gevaren hebbende, verzelfchapt van alle de fpeeljagten,

voerze door de Zoutketen, daar de ftroom tegens aan

fpoclt, enquarn vandaar door de Prince-graft weder

in Stad, en des avonds in haar hof, metdcvicrBurge-
sneefters altoos by haar.

Tcrwyl de Raad , Burgemeefters
,
en burgers de Ko-

ningin aldus onthaalden, fwegen de poëten niet,die met

Latynfche, Italiaanfche, Franfche» enNeerlandfche

dichtende grooteMoeder der Koningen vcrwcllckom-
den
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den en onthaalden : welke gedichten voor ca na uitko-

mende , de hele Stad door , de Boekwinkels vervulden,

en de Lezers vermaakten. De Joden zelfs, om mede
hunne genegentheid te tonen

,
brochten ,

op de tafel der

Koninginne, eenige gerechten van oageheven brood op
hunne wyze gemaakt. Terwyldc Koningin haar mid-
dagmaal hiel

,
was’er zulk een toeloop van menfehen

op het hof, dat de ganfche Stad fcheen by beurten uit en
integaan, alsof hun eigePrinccs ofLandsvrou tegen-

woordig waar. Ook dient niet gefwegen, hoe in al deze

toeftelling van triomfbogen op te rechten
,
vertoningen

te doen, toneclen te openen ,
eninderyleendryvende

eiland, tot verwondering van alle menfchen,op het wa-
ter tefprejen

,
uitgemunt heeft de overvliegende geeft,

het vernuft, de wakkerheid, en arbeid van den we! er-

varen arts Samuel Kotter
,
en Joan Vidtoryn Rechtsge-

leerde, die ook tot deze vertoningen cn omhalingen gee-

ftig en ruftig het zyne dede.

Zaterdags was’er zonderling niet te doen , en het ge-

noegelykc gewoel van drie dagen over zynde , raakte de
burger wat in ruft. Na den middag ging de Koningin al

ftillekens
,
zonder veel gewag te maken, haren ftoet hier

en daar verzonden hebbende, zitten, niet inde koning-

lykc en gewone
,
maar Hechter karros , cn gevoert door

ttraten en (legen
,
ging in verlcheide winkels naarftig

vragen na den prys van waren en porceleinen , cn beje-

gendede winkeliers vriendelyk, bood en dong na ko-
pers wyze, hiel fpraak met geringe lieden, en nam ’t niet

euvel dat men haarjuift nahare waardigheid niet aat-

woorde. Dus gelietze zich by dc burgers als een koop-

wyf, en niet als een Koningin. Met zulk een gelaat nam
Pallas by Homeer , al s zy in Ithaka aanquam , haar god-

heid ennaam ontveinzende, een koopmans gedaante

aan. De hoogwyze Koningin hadde van Keizer Adi iaan

geleert, dat een Prins zorntydszyn Majefteit wel mag
afleggen

, en dat men den Printten niet moet mifgunnen

dezen luft vaa beleeftheid
,
met geringe lieden beleefde-

lyk fpraak te houden. Men leeft dat Plotina, Keizer Tra-

jaans gemalin ,op het Capitoiium komende, en 2ich tot

S f % het
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het volk keerende zeide : Intrede hier in > geiijl^il^ienk^

hier uit tegaan .* daar mede te kennen gevende, dat zy ,zo

wel op de plaats van haar gebied, als daar buiten ,= zich

tegens een yder minnelyk en gemeenzaam dragen won-
de. Uit die zelve edelmoedige beleeftheid fproot het,

datzy hare fchildery , hoewelze node zit om zichtelar

ten uitfehilderen , den weledelen grootachtbaren Bur-
gemeeftcren van Amfterdam beloofde

, en de zelve van
den uitmuntenden fchilder Hondhorft, in ’s Graven-
haag gedaan, hun tot een eeuwige gedachtenifle van
haar zelve gefchonken en toegeeigent heeft : en men is

van mening die fchildcry op het Raadhuis te hangen by
den onverwinnelykften Keizer, Kar el de V, ha-

ren oudoom
,
met dit fchrift daar onder

:

Degr oote M E D I C I S > een Moeder vdn drie kgonen 3

Qiiam dut
,

tergoeder uur 3 gich in om Stad vertonen .

Toen de Koningin weder in ’tPrincenhof gekeert

was, bevalen de zeventien van de Ooft-Indifche Com-
pagnie, door den Heer Prefident Drcdrik Tholinx , en
door andere uit hun gekoren, den voortgang envoor-
ipoet van dè zelve Compagnie, en den koophandel door
geheel Ooft-Indien in hare Majefteits gunlt en bcfchut-

ting, en vereerden hare Majefteit in allenedrigheid ee-

nigefrayigheden van porceleinen
,
enkoflelykejapon-

fche kiften,kunftig met lak,goud, en parlemoer ingeleit*

De Prinfien, en die, om hunne hoge Majefteit , magt
hebben mifdadigen Pontflaan,plegen Bhunner aankom*
fte genade te bewyzcn aan de genen,die daar om bidden

.

Dit dede ook de Koningin, en verbad,voor de vierlchaar

van Amfterdam;, eenen die inlyfs gevaar was, omdat
hy buiten zyn mening, met het worpen van eenen ftcen,

eenen rmnflag begaan hadde.

Des Zondags maakten zich dc Koningin ,
vaftelyk

voorgenomen hebbende tc vertrekken , tot de reize ge-

reet. Burgemeeftcrs bewezen haar in fcheiden de zelve

beleeftheid en eere,die hare Majefteit fharer aankomfte,

gedaan hadden. Op der zelver Hceren laft was weder-
om, als te voren,dc ruitery van Amfterdam by der hand,

zeer prachtig uitgeftreken in wapens en kleedcren ,
om
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’s Konings Moeder te geleiden. By de 'Haarlemmer

poort ftonden vyf hondert uitgelezc muskettiers in or-

den, al burgers. Eer de Koningin, uitbet Prinflënhof

ging, gingen Burgemeefters affeheid van haar nemen.

De Penfionaris Wilhelm Borcel dcdc weder het woord
in Franfche talc aldus

:

Allerdoorluchtigste Koningin,
Dewyl het uwer Koninglyke Majefteit belieft haar

verblyf in deze Stad afte breken, en van hier te fcheiden,

verzoeken alleronderdanigft myn Heoren de Burge-

mcetters cn Regeerders hier tegenwoordig, dat haar be-

lieve voor goed en aangenaam te honden het bewys van
cere, cn den goeden wille, die de tegenwoordige ge- 44

legentheid cn kortheid des tyds hun toegelaten heeft
44

aan uwe Majefteit te doen als gefproten zynde uit

hunne alleroprechte genegentheid t’uwer Majefteit ;

44

die ook gezien heeft , hoe hier alle d’ingezetenen zich
44

verblyd hebben over uwe Koninglyke tegenwoor- iC

digheid ,gclykze noch doen , in dier voegen datze zig
44

niet kunnen verzadigen van haer te aanfehou wen. Het u

Huis, dat uwe Majefteit hier ziet* is van ouds her de c4

plaats waar in onze goede Prinffèn
,
uwe voorouders,

44

hier ter Stede plachten te verblyven. W y bedden ons
‘ 4

in, dat wy hen noch tegenwoordig aanfehouwen inu 44

Koninglykaanfehijn. Onder anderen Keizer Maxi-‘ £

niLiAAN, uw Overgrootvader : dien ’t geliefde
14

ons byzonderlyk te vereeren met het verderen van lc

Stads wapen met de Keizerlyke Kroon boven op, nu 44

hondert vyftigjaren geleden. Laat toe, Mevrou, dat
cc

wy noch heden mogen erkennen deze Koninglyke 44

weldaad in uwe Majeftcits perzoon: dewelke, ge-
44

lykzczich verwaardigde ons te bezoeken, en zich re
44

verheugen over den tegen woordigen voorfpoet en 44

aanwas dezer Stede
,
ook zal geheven goed te vinden/ 4

,

dat wy
,
door het aanfehouwen dezer Keizerlyke Kro- 44

ne, als door een t wede Iris,ofregenboog,ons verzeke-
44

ren mogen
,
dat uwe Majefteit voor altyddeze Stad

hare zaken
,
en handel

)
zal befchermen door hare Ko- 4*

S f § h ning-
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„ ninglyke gunft en genade; ’t welk het geen is,waarom
„ wy de zelve zonder ophouden biddcn:zo zal deze Stad

„ in der eeuwigheid ten hoogden verbonden blyven aan

„ uwe Majefteit, nevens myn Hceren de Burgemeefters

„ en Regeerders der zelve
;
die bidden, dat haar gelieve,

3)
hen voor altyd aan te nemen voor hare allerncderigfte

„ en alleronderdanigfte dienaars.

Toen de Penfionaris ophielt , zeide de Koningin met
cenminnelykenvriendelyk gelaat: datze eertydsveel
gehoort hadde van den luirtcr en voortrdfelykheit dezer
Stede, maar bqvond dat de Faam die veel te kort dede:
datze deze Stede en den inwoonderen alle voorfpoed en
geluk wcnfchte: datze altyd genegen was geweeft en
blyven zoude aan de zelve en de Regeerders van dien

:

datze by alle gclegentheid Stads voordeel en befte zoude
zoeken : datze de goede wille en genegentheid t’haar-

waart van Burgemeefteren, Regeerders, en burgers van
dien, met gelijke liefde en genegentheid omhelide; en
ft geen zy voort met een koninglyke wclfprekentheid in

diermeningc wyflelyk en deffigfprak.

Burgemeefters van hier gaande , namen ook oorlof
van hare Hoogheid de Princes van Oranje

,
en offerden

haar in ’t brede en met behoorlyke cerbiedinge zich
,
en

hunne, enhuaner burgeren dienft op. Ondeituflchen
grimmelden markten, ftegen, ftraten, enwegenvan
menfehen. De yver dien een yeder haddeom de Konin-
gin te zien , toenze in Ste quam

,
was op hare Majefteits

vertrek nog niet verkoelt. Zy,oin den openbaren Gods-
dienft, door nieu gewoel

,
om harent wil en langer ver-

toef, niet te verfteuren , reed ontrent negen uuren weg.
Voorby het Stadhuis rijende namen Burgemeefteren
weder oorlofvan hare Majefteit. Na dat de Koningin
meteenvrolyk en openhartig gelaat te kennen gegeven
hadde, dat de goede genegentheid van Burgemeefteren
t’haarwaart, door zo vele tekens bewezen, haar zeer

aangenaam was
, trokze ,

vergczelfchapt met de kornet
paarden

,
over den Nieuwen Dyk

,
door dc Haarlem-

mer poort, daarzeinquam, den dyk langs. Niet verre

buiten de Stad nam de Heer van Petten, die vooraan
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trok, het lcftcaffcheid van de Koningin, ra:t deze
woorden

:

Mevrouw,
Hier zyn wy bykans gekomen op de uiterfte palen 1

<Ies vrydoms van Amfterdam 9 en bedanken uwe Ma Éc

jefteit voor al de ecre
,
waar mede het haar beliefde dt* u

ze Stad en ons, die t’uwer aankomfte u voorreden
,
en

“

nu weder geleiden, te begenadigen. Het was de laft
cc

van myn Heercn Burgcmeeftercn en Rcgccrderen der u

Stad, dat wyu zo verre zouden geleiden als het uwe“
Majefteit gelieven zoude ons te bevelen, ’twelkwy^
doen zullen blydelyk, en uit alle onzcgencgcnthcid/ 5

u biddende ons te willen gebieden, gelykuwe aller-
*

ootmocdigüe en alleronderdanigfte dienaars.
iC

De Koningin antwoordc , dat zy den Heercn Burge-

mcefteren, voorzo velcteikenen van hunnen goeden
wille, en de ruitery voor ’t gelei, bedankte : datze nu vry

mogten fcheiden
,
en weder na Stad trekken. Hier op is

de Heer van Petten, oorlofnemende van de Koningin-

nc , haar geluk op reis
,
en een langduurig leven toege-

wcnfcht hebbende
,
met het ganfche kornet weder na

huisgereden.Zy haren weg vorderende,trok door Haar-
lem, en quam tegens den avond tc Leiden : daar zy ,

met
grootc eere van den grootachtbarcn Raad,Burgcmecfte-

ren
,
en burgerye ingehaalt zynde

,
vcrnachtcdc

,
cn des

anderen daags behouden cn gezond in ’sGrarenhage

quam. Het is gedenk en verwonderens waardig , dat op
den zelvendag,al$ Maria de Medicis uit Amfterdam
fcheide ,LuiDEWYKde allcrchriftelyke Koning van

Vrankryk , door de geboorte van den Dolfijn verkregen

heeft den zeer gewenfchten naam van Vader; zyne ge-

malin, de Koningin , den naam van Moeder ;
en M. de

Medicis den naam van Grootmocder.Toen die grote

vrou uit deze Stad vertrok,quam ter wereld ’t allerdoor-

luchtigfte kind, cn d’erfgenaam van geheel Vrankryk.

De tyd,dic ons de Koningin ontvoerde,gafden Frangoi-

fen den allergrootftcn Zoon, na twintig jaren wachtens.

Het was een gelukkig vertrek, ’t welk, als door beltem-

ming van ’t Noodlot
,
viel

,
fuift op dien ztlyCn tyd. toen

S f 4
* dat
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dat lang gcwenfchcekind eerftdezonaanfchoudc. Dc
groóte en nieuwe geboren Zoon des grootften Konings,

die, zo ’t God belieft te geheugen
,
regeerder zal zyn van

zo een wereld als Vrankryk
,
begroete dc wereld, als die

uitftekendc en roemwaardige Koningin ’s werelds
koopftad Amfterdam verliet, die hare poorten noit voor
waardiger vrou opende. Tot een befluitwenfeh ik

,
dat

de Goddelyke Majefleit beware , befchutte, en bcfchcr-

me’s Konings Moeder , nu Grootmoeder van eenen lc-

Ijdragenden Neef; ook Koning Luid ewyk
,
nu Vader

;

cn de Koningin, nu Moeder geworden ; mitsgaders den
Dolfyn,geboren tot gemene blyfehap en nut van Vrank-
ryk en geheel Europe ; op dat zy altyd wel en loflyk mo-
gen volharden in wel te doen aan hunne onderzaten en
bontgenoten,en dat deze daar tegens hen daar over altyd

mogen loven en pryzen; dan (laat te hopen dat geheel

Europe en de ganfche Chrillc werelt, die nu jammerlyk
door oorlogen in (lukken gereten zy n,t’eeniger tyd,door

vlyt en tufiehen fpraak van dc zelve Koningen en Prinf-

f£n,weder geheeltzullen worden • en dat,na dat alles in

ruft en vrede zy gebrogr, zy weder in haren eerften wel-

ftant fullen geraken,en voortaan in voorfpoet groejen en

bloejen.Ditgunne de groote en eeuwige God,onzen Va-
derlandc,den Koningen,den Volke, en zyne Gemeente.

Of dcgeboorte des Dolfijn? > gevallenjuift ten ^elven dage> en

op die ureytoen Maria de Medicis uit Amfterdam vertrok •

G ühjk de fiarren ftaag verrijzen , weder dalen

Veranderen van beust doar op en ondergaan ,

En i\u in d'een , en dan in d'andre wereld ftralen

;

Aleveneens ,
terwijl de Koninglyke radn

Omveeren Amfterdam de Starre van Floren([en y

VerIehijnfer aan de Sein een Zon y een ander Licht ,

En d'Erfgenaam des Ryx , tot heil en troofi der menfchen>

Geboren juift dien dag 9 teen wy het aangezicht

De Majefteit en glans van Medicis verloren :

Op d'uur , dat Amfterdam betreurde haar vertrek ,

lYtert Konink Luidtw'jk een Dolfyn juyft geboren

>

U Geen Vrankrtjk juichen deed met opgebeven nek

.

Leeflang , Mariaas neef: dat Neerlands volk en Vranke#

Van uw: Lemen gezegent , u bedanken.

£ Y N D E.
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SYN HOOGHEIDS
UITVAART.

E Veld-Heer is van d
5Aard ten Hemel in geko-

men: (genomen
De Soon des dapp’ren Mars heeft nu zyn plaats

Ter SchoubiKgvan de Goon , en d’onverwonnen Held
Raakt onder het gefternt , waar aan hy maagfchap telt.

Nog ’s Hemels voorbefchik , noch ’s werels gunfl en bede.
NochFame kan deVorft verzien van hooger ftede

Al s dat hy zy gevoert tot boven wolk en lucht *

Enzie hoe onderhem *t verwonnen Spanje zucht.
Hy 3

tot des hoogheids fpits allènxkensopgeklommen
Vervulde Zee en Aard door d 5

eervanzyne trommen

:

?TlofzynerWap’nen vloog zeqgpralend na de Zon *

Enwylhy Phebus volgt met zeege-koets, zovon
?
s Verwinners manhaft haar ten Hemel toegekomen
In het Palleis der Goon , en Volk

5

en aard
5 ontnomen

Geraakt daar hetgellagt der Helden leeft in luft ,

En neemt, verzaatvaneer, by Herculeshaar ruft.

Bellone treet bedroeftmet afgebroke Lanffen

:

Marsleunt op zynen Schild: de Pek en Zwavel-kranffen,

De Bufch , het Loot en Lont , de Piek , de Kling , de vuiit

En arm , vanfweet en ftofen
5

sVyands bloet begmifl:

,

Verdoemt hy , en al
5

t geen hem onlanx noch behaagde.

Alshy mei vier en fwaard den boer en borger plaagde,

Eli wyl hy nergens meer den P rins en wapen ziet

Zo ken den Krygs-God zelfszyn Ambacht langer niet.

Init brandend
5

Lipara daar isnau kool ofvonken :

Geen Harnafch werteraan malkand’renmeer geionken

Geen Blixemen gefmeet : Pyragmonzit volrou
En Steropes verltyft , en Brontes klaagt van kou

Om darter nu voortaan niet veel en valt te werken

;

Men hoort geen gul metaal in gloeyend
5

ovens fnerken

,

Gelyk het eertyts plag. de friffche klepper ftaat

En ftort niet eenen traan , en moglyk ofthem gaat

Als die doorklem van rou geen tranen kunnen loffen

En dat dit ook gefchiedmet reden in de roifen

,



. . .
es*.

DeKrysman die fijn Swaard trok moedig uit de fchee.
Wet nu zyn toorn niet meer met ftale punt offnee.
En wirp fyn wapens neer doe’t Hooft van’t krysheir rufte.

De Ruiter fteekt de walg, nuloom en zonder lufte.

Van ’tkoftelyk getuig van zyn behangen ros ,

Van bruin , van appelgraau , van fchimmel , rap ofvos.
Hy heeftgeen vreugde meermet lint en frayeftrikken

Demanen , bles , en ftaart der Henxften op tefchikken.

Het mondftuk werd niet veel geknabbelt dat het fchuim $

Men oeffents
5
in geen fchuir noch tommelts* op het ruim.

Geen zinlykheid en doet deWapensonderhouwen,
De Legers leggen leeg

,
geen donder van Kortouwen

Verbryzelt Huis en Kerk , nu zat van menfche-bloed.
En vree ift , daar zo lang de twedracht heeft gewoet
En ftont op punt en recht. De Leeu der Nederlanden
Lei t neer zyn grimmigheid nu Spanje bied haar handen*
De ftrydbaar Zeeu , omringt van Zee aan alle kant,

De vryeVriefeman
,
befchermer vanzyn land,

By ’t GeldersVorftendom voegt zyn bekreeten oogen

:

De nare Graf-godin de Ryx-fteên door gevlogen

Met yffelyk gehuil verfchrikt den Yflel-kant

En brengt een diep gezucht en tranen over
5

t Land
Daar Biflchopsmuts en ftaf haarzeggenzag verliezen $

De Waas-boer isbedroeft en mompelt in de biezen

Rondeel en Referein , en dicht een klagend lied s

De boezem , daar de Rhijn zyn ftroom door henen fchiet.

Looft den geheelenWaal door 3

t overtollig hikken

,

En daar de Maasden boord der Luikze fteèn komt likken

Werdftaal en yzer bleek , en kool en fwavel-goon

.

Noch wyder gaat de fchrik de goude Lely-kroon
Vaft aan den Pylen-bosdoor dieren eedverbonden,

HetgrooteBritten-land, zo in, als buiten Londen
Door Ryks-twift afgement , van rou en droefheid fmelt $

DenHesgevoeltzyn huis ontbloot van dezen Held

,

En Sweede ftort op dien Achilles hare tranen
Die dezen Spits-broer mift : ook deVenetianen

Verliezen in dit Lyk des Oorlogs voor-gefchrift

En 5
t puik van krygenskunft, zo door en door gezift.

En wenfchten uit dees ftam een fpruit te ziei> her leven



Die 't Ottomannifch heïr mochten in zyn yzers geven

En dryven met geweld de Turken uit het land

Daar Tupiter wel eer een veil’ge Herberg vand.

VrouTethys* diede kuftbefpoelt met zoute ftromen*
Schrikt 3 nu haar zyn gebied te water isgenomen*
En zoekt vaftom enom dien Ammiraal in Zee

*

En tracht het ranke Schip te bergen op de ree.

DesV orfts doorluchte Ziel is van het lyfontbonden*

Zyn dagen zyn voorby * en d’eeuwig
5

avond-ftonden*

Gevallenopdit Hooft* ontvoeren Zonen Dag
3
t Verbonden Nederland : EuropensBlixem-llag

Moet door de bleke Dood in Duilterniffefmoren

:

De groote Klok ons tyds en laat zich niet meer horen.

Dieeertysop den Helm de zege-pluimen droeg
En dapper met het fwaard op

5

s vyandsdrommen floeg

Gepurpert van het bloed ; en in de Spaanfche benden
Van damp en rook verwart * zich von alleen in ’t enden,

Leitneder* opzichzelfs nietaltewelgezint

Om dat hy in zyn hand geweer noch wapen vind

.

Zo was het aangezicht van Drufus aan te fchouwen*

DoeGods-vrucht binnen Room 5

het lyk-vuir dede bon»

Zo was de Macedoon op purpre fprei te zien (wens

Omcingelt van het puik der hoger Oorlogs-lien.

ZotoondeScipio, zo waszyn dode wezen

:

(Want ook in onzen Vorft is Roomfche deugt te lezen)

Zo valt ook in de doodzyn oog den vyand bars
Enblykt daaruit het hertvaneengewilfen Mars.

Zo * als de felle Leeuw getroffen door en weder

Zich ftrekt en met de dood zyn gramfchap leit ter neder*

Verdwynt niet heel en al de koenheid van het dier

:

Men merkt noch in zyn oog een vonk van
5

t eerfte vier*

Syn klaau fchij nt noch te flaan*zyn tanden nog te fcheuren

En heel de rornpe dreigt indien ’t hem mocht gebeuren.

Wy treden al te groeff* en volgen achteraan

Delyk-koets* ademloos* om mee in
5

t grafte gaans

Wy fterven met den Prins * en op de zelv e ftede

Daar zyne dood-kift ftaat daar is den onze mede.

Nochtans de Cafliljaan hier in geen eer en wan *

Noch buitnoch plundering van een verflagenmans



Hy fieipt geen Perfesmee , den vorft der Macedonen >

Noch voert in een triomf Jugurthaashoge thronen $

Hy hout geen uitvaart hier van Craflus , omgebracht,
Off Varus met het puik van Romulus geüacht.

Geen Cannens nederlaagkan onzen roem verkorten

:

Geen ftroom van Aliiazag V orft en leger ftorten

:

Menheeft in Reguluszynfpot.luft nietgeleft :

Noch het geluk begaffdees Hannibal op 't left.

In
5

t midden van zyn eer en verfche Iaure-kranflen

Gaat onzen Veld-heer heenrenVlaamfefteên enfchanflera

Noch van den bloede laau , den Spahgiaart afgeporft,

Vercieren het gebeent van dezen Zege-Vorft.

Doorluchtig Graf, ik zal upylers niet bezetten

Met roos’ of lelien of zachte violetten.

Noch op ii marbre-zark den baliïem ftorten uit

In ’tryk Arabien geleekt uit riekend kruit :

Ik klaag niet by ’t gebeent van murweVenus^wichten,

By geen Leanders as verzuchten myn gedichten,

By fchaduwen offchim van zielen , lafen week

:

Maar een , die Peleus-Zoon ofHeótor wel geleek.

Stelt zig mijn geeft te voor ; een lijk- vier doetmy fpreken
Om Cefars , om Marcels , om Bruittuffen ontfteken.

En op dees Schou-burg toont zig menig braaf Romein
En wie ter oorlog was oi t dapper Capitein.

Gy liever, bZoldaat, komt ftapelt hier ter aarden

Uw’yfreruftingen, uw’ helmen, piek en fwaarden.
Kruit

, kogels , lont en fchut , en klinkend harrenas

:

Die voegen alderbeft by dezen Helden-as.

Hier mee plag hy te veld zyn vyand aan te treffen

,

En maakte wallen laag en hoge torens effen

,

En deedze fpringen door de lucht tot puin en ftof>

Door zulken wapen-tuig bevocht hy roem en lof.

En dee zyn heldrenaam door al de wereld klinken

Zowydom ’t groote Rond de Zonne-ftralen blinken.

De voetknecht gae bedroeft : de ftraffe ruitery

Met wankelbare fchreen vervoege zich ter zy 5

Dien ftaat en oorlogs-eer gelykheid heeft verboden

Doe gaan in een gelit de liefde tot den doden

;

De reden , die alhier den Hopman weenen doet

,

Be*



Betrek’ in een gefchrei den minden man te voet.

Men fpeelgeen vrolyk lied of heldre leger.ftukken.

Men hore geen Clairon , en doe den blazerdrukken

Een doofen naar gebrul terdroeven trompen uit

Detrommelftom gemaaktbromm’ eenbedompt geluk

.

Gyook ,
die ’sHemelswilden volke moetverkonderi

En hare herten leit door wel-befpraaktemonden.

Komt zendmetmy totGod oprechte zuchten heen

En zoeten offer-reuk van vierige gebeen.

Vry onderzyn befchutftont gods-dienft en gewilfen i

Hy reikte water toeom ’t knibbel-vier te fliflen ;

Doorzyn gezagzo kreegvervolgingbochten krak

Die in den burgeren de vreed’ en liefde brak.

Hy wiftmet zoete macht ’t verftrooide te vergaren

En het ontftelde bloedmetzachtigheid bedaren.

Eenyder ongefchendzich van deesPrince roemt

Envoor zyn richter-ftoelis geen party gedoemt.

Gy ,
Raad-huis , die het volk beftiert metgoede wetten.

En fchrikt denboze-wichtom ’t quaad-doen te beletten

Dieonder Henriks naamdemifdaadhebtgeftraft.

Enden onnozelen genae en recht befchaft

,

Behangtu kameren metdroeve cypariffen

En doet het ophefchiftvanuw papieren wiflen.

GeenDiótum, geenArreft, ofergerMandement

Befware man ofvrouw :
geen landman zy gefchent

Door hongerigen buikvan die de deboeren plagen

;

Men gun den fchuldigen , die men te hoof komt dagen.

Een weinig adem-tochts , omvoor het algemeen

Haareigen droeffenisgodvruchtigte belteen.

Gy Pallasopentnu dyn Tempelen enPanden

:

Men weesook ondetHem den deftigen verftanden

De wegenom haarhoog te heffen uit het ftof

:

Geef haar welfprekendheid tot uitingvanzyn lof.

En doe door meer geluit de hoge Scholenbrommen.

Door deesMecenas is geleertheids eer geklommen.

Breda , doorzege-vier de wereld doorbekent,

Steekt u een fakkelaan ; dienietenwasgewent
Als dolletrommelen en bloedige trompetten

,

Als donder van ’tgefchut en blixem der mufquetten
En



En ’t vreeffelyk geknars van harnas en van {taal ,

Vervult haar wallen numet hoog-geleerde taal,

U zagmen ook de dood , ówyt beroemd 5

Athenen *

Van Alexander ver van BabyIon beweenen *

Gelyk deTiber ook aan zyne Prinflen dee

,

Hetzy Vrou Agrippyn 5
t gebeente fleipte mee

Van haar Germanicusuit Syrien te Romen

,

Ofd’aflche van Auguft begroefaanzyne ftromen.
Maar dat een menfche treurt en iszo euvel niet

:

U, Sterren, vorder
5

ik, die eeuw’geftralenfchiet*

DoorU bleefmenigmaal de Zeegeby Oranjen,
Gy koft verminderen de Heerfchappy van Spanjen
En kreuken het gezag der grooten Caftiljaan

Daarwy aan
5

tlaauwe Weit de Zon zien ondergaan

.

Gy
, Perfeu , dieom hooguw brandend fwaart gaat heffen

En dreygtmetgrammen moeduw vyand noch te treffen*

Bedektuw klare glansmet fwarte wolke-kleen ;

Gy hebt al eers genoeg dooruwen arm beftreen

En in het hete bloeduw rechter-hand gewaffen

;

Gy , die het Noorder punt bewaart van 5

s Wereltsaflen,

Beerinnen
,
groot en kleen, voor

5

s Hollands Scherm-heer
Vergeet u grimmigheidwy 1 gy dees ftafy kykt, (wykt*.

En trekt Böotes mee van boven na beneden»

Alcide
, die de Hel en monflers hebt beftreden

En 5

t Wilt en Koningen verwont met knods 5

en kjiuifr,

Dees Prins , wiens Lyk men nu hier in der aarden huilt*

Na-yvrig vanuw 5

eer trad achter op uw 5

hielen.

En floeg op 5

s Konings hooft dat Helm en Pluimen vielen

,

Men denk niet dat gy zyt Engonafis alleen

Om met de flinker voet op
5

t Draken-hooft te treen,

Dees eere zal na u d
5Oranj e-Vorft behoren

.

Engy, bCepheu, diedeKroondroegtvande Moren^
Beftrafthet dreigement der ftraffe Spin-godin,

En doet haar
5
s lev ens draat verlengen na u zin

.

Caffiopxa fia uw 5 handen van malkander

:

Dat Ariadnaes Kroon in duifierheid verandei

:

Der Seve-fterren glans van droeffenis verga

En volg
5

het Vorftenlyk de bleek
5 Andromeda.

Zo voele defen rouwatboven en beneen is *

En



Entonemede-leetinfchad£ die gemeen is

*

En volge my die
5
t al met fchreyen ga te Voor.

Schud nu dyn Tempelen en beve Kerk en Koor *

Gy waardig Opper-hooft der negen Zang-Godeffen

*

Schenkmy het hoeven-vocht uit ongemene fleffen

*

Breng aan deNoorder Strand u Delos en Parnas
En geefuw Dichter kracht als ’t wel voor dezen was.
Ik 3 die zo dikmaal vanuw daden heb gezongen *

Van Land enWater-Goon door wapenen gedwongen*
Van volkeren getemt daar ons de Zon verlaat

En daar de dag-bodin weer voor hem henen gaat*

Van Koninklyke fchat geplondert in hetWellen*

Van vloten overmant en ingenomen vellen *

Zal voor de laatlle maal opitygen tot u lof*

Doorluchte Frederik, en onder ’tfchreyend Hof
En tranen van het Land * van Koningen enV orhen*

Zal uit godvruchtigheid tot uwen roem uitborhen*

Op dat het Vaderland * dat uwe daden kent*

Vertel doormyn gedicht u zege zonder end.,

Te Delft dee u geboort den Borgeren verblyen

Doe dees * nu gryze kryg * wasin zyn groene tyen*

Maar haak wierd uwe wieg met 5

s V aders bloed befprengt

Door de v ervloekte hand eens moordenaars geplengt.
Gyfchreiden * onbewuft van zulken overkómen *

En kende niet de wraakby Arragon genomen *

Doe Koning Phlips zyn ban en blixem had ge velt

En op ’t onfchuldig hooft het moortloon was geilek

.

Heel Lemnoswas voor uw tot voorfpook aan het fweten *

Doe kookte Steropes zyn ovenen en keeten

En lloeg met armen naakt op ’t yfrén aanbeeld kerk*

Pyragmonzag voorheen het volgend oorlogswerk*

Wat krygs-tuigmuir en wal en kerkten zou verkrachten*

Wat keden openen by overtrokke nachten

En breken poort en lot en grendelen in tween*
En werpen huk en kol door lucht en wolken heen*

En weer ter hellen toe het Aardryk open fcheuren.

Men hoorde Lachefis ontrent de wiege neuren

:

Men rolt in de^e wieg Eurogaar deel en lot .



Philips y al om gevreefl > door tal van Kpnihgrijltcn>

71al kjygen %clver fchril^ voor fijn mufpiet cnpy /{en.

Voor dit teer gefchrei %al noch de kroon en top

Vry neder dalen van %o hoog verheven kop.

En y even kis een Leeugeiemt leert aan den bandJlaan?

De trotse Cajliliaan ootmoedig aan de hand gaan

>

En Holland krijgen vree en volle vryighcid

Den Spanjaart afgepynt door hare dapperheid

:

Gy reikt met u geböort aan Keizerlyke kronen
En ingevlochten in zó fteil verheven thronen

Teït uwen af-komft vanVoor-Oudren hoog vermaart.
Die Romen beven deeri , dat niet te wel bewaart

Zich haaft gewonnen zag, geroóft, gefchat, gëfchoren,

De Paus in hechtenis , de ganfche Stad verloren.

Den genen ,
dien de StafenMyterwas vertrout

,

HeeftVrankryk ook gevreeft , hoe wel op wapens ftout.

Dien Geldre en Henegouw toefchikte mans en paarden
Die draafden over veld verzien van Lansénfwaarden,

En Vlaandren zond gewélt van dappre zoldenaars
En bond de gramfehap in

,
gefpitft op Adelaars.

Uw Vader was ’t, dieons, ons vfyheid, onze rechtetl

Refchermde voor 5

1 gewelt der wrede Köning$*knechten
EnNeerland ftaanden hiel , doe

5
1 moeloos Algemein

Verzuchten onder ’t jok gedrukt op groot en klein,

Doe ’t nimmer einde was van branden en van blaken

En d’armen Onderdaan aan galgen en aan ftaken
Den Hertogs moord-luft boete , en paal en vier en as

Van onverfchrokke deugt de rechte meefter was.

V ergeet niet heldreFaam , te fpreken van Louyfe.

Kotót uit dit duiftre graf, doorluchte Moeder, ryzen,

U naain , Mevrou , zy óok in boek eh fchrift vermeit

Daarmen van Coligny de deugt en daden ftelt

,

En zich de groote lofdes Admiraals laat horen

,

DeZoon des Oörlogs-God werd uit de Zee geboren.

En JEol maakthem hard door water , lucht ,
en wind

^

En vult met ftryd’bre moet het onvertzaagde kind.

Zyn Pvloeder zeiver bind den Degen op zyn zyde.
En hitfthem op orn

5

t leed zyns vaders niet te lyden.

En geefthem wrok en wraak van jongsop in zyn pap

>
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Nu fpeelt hy met ’t Geweet en zet zynvoeten fchrap

Terwy 1 den arm en hand , noch wat te fwak tot vechten.

Het geen zy niet vermag wel wenfchten uit te rechten i

Nu handelt hy
5
t Piftool , Mufquet ofCarabyn,

En doet door oeffeningzyn krachten grooter zyn.

Zo dee Phillyrides Achillis fterkte waffen

En koft de wapenen op macht en jaren paffen

,

Daar na quatn ’ t volle pit in beenen en gewricht
En uitzyn handen ging een fnel gefchoten fchicht.

Zo velde Mars de Piek noch in zyn kindfche jaren.
En ’t fpel van Atreus-zoon kon Grieken-land vervaren *

Zo wreekte Fabius den zynen met de wil

En meenigen Romein die door den fwaarde vil

,

Befchreit vanVrinden Maag , doe hy noch naau geboren
Wilt van geen zammelen om Hannibal tefmoren.
Zyn broeder, hoog-beroemt door Wapens,ging hem voor
En gafden Jongeling tot dapperheid de fpoor.

Die moedig op ’t geluk zich voegde by het vechten

Daar *s daagsofin de nacht iet groots viel uit te rechten.

Gy, Vlaand’ren , zyt getuig , doen gy ontrentuw ftrand

Twee Legers regens een , tweeOverften gekant

Saagt met een rouwen drafd’een op den and’ren fchokken
En Ichilderen met bloet hun wapenen en rokken.
Daar ’s Velt-heers wysheidzond de Schepen van de kuil

En yder vechten dee, ofmet, ofzonder luft.

Men zag den eerften wol noch naaulyx opuw wangen
Gy wenil met eigen hand den Ammirant te vangen.
En dryven Aalberts Heir na boei en yzers heen $

Gy zaagt hoe wederzyts halfterrig wierd geftreen
En wout wel zyn gemengt , kloekmoedig boven jaren,
Iti ’t heetfte van ’t gevecht der voet ofRuiter-fcharen,
Om Mauritr moed noch meer t’ontvonken door den lof

Van uw, noch teeren arm, geverwt van bloed en ftof,

Dyn broeders Z ege quam veel tydsu flaap verftoren

En zyn verwinningen mishaagden wel uw’ ooren,

He t fpeet u al- tè-mets als zulke tyding quam.
Om dat hy zo veel blaan van die Laurieren nam
Die metter tyd uw Hooft behoorden te bekranffen.

Nu nam hy al te veel denVlaming Steen en Schaffen,



Nu Geldersman , danVries , en ’t fcheen u dat alleen

Aan hem den Hemelwou het Z ege-lof hefteen

.

Hoe dikmaals hebtgy wel des Koninks yfre benden , (den,

Gevoert van ’t moedig Ros,aan Waal en Rhyn doen wen-
En hieuwt haar op de vlucht van afht ’ren in de ftaart.

Of braakt haar drommen deur,en krygsman zonder baart*

Verwont de dapperheid der gryze Oorlogs-helden ?

Wat zaagt gy rook en vlamverwpeften Dorpen Velden,
Doorluchte Spinola , doe Leuven adem-loos
Bezuchten hare fcha , en Bruffel gram en boos

Vervloekte ’t heilloos vier , wanneer zy van haar Wallen
Zag menig Huis en Hoef in as en kolen vallen

Eri hoorde voor de Poort , vervult met fchrik ëft rou.

Het oude Geuze-liedt, Wilhelmus vanNaflou.

Wat heerlykheid verfcheen aan Rhyn en Nekkerftromeri

Doe verre boven Maas en Moezel is gekomen
Zyn uit-getrompte naam , doen hy der Staten macht
Op vreemdeboom by ’t Heir derD uitfcheVorften bragt i

Daar ’t Leger , oneens door verfcheiden Opper-hoofden
Om voor een achter-tocht, terwyl men haaife-kloofden,

Verfpilde tyd en kans , tot dat men fchut en pak
De Vos van Genua ontllipte met gemak.
Zo menig Schans of Stad uw Broeder heeft gewonnen
Zovelewonjermee ; de Zomerdaagfe Zonnen
Befcheenen u gelyk als ’t Leger lag te V elt

:

Gy waart deï welingen by ’t Creeften-Hek gefteka

Zo liepen ugemein de nachten en de dagen :

En watter in de Kryg ofVrede was te wagen
Daar deelden gy gelijk aan voor oftegenfpoet

,

Als Caftor in den ftryd met zynen broeder dóét.

Men zag u naauwelyx vart’t Land tot Veld- heer maken
En van haar dragen op het hoog bewind der zaken

Ofvangt van Oorlog aan ,
en even als voor heen

Werd voor deVryheid weer met lyfen ziel geftreen
^

Gy letop ’s Landsbeftier en ruft u toe ten ftryde,

Bellone ryp van brein vervoegt haar aan uzyde

MetTrommel enTrompet , die zeiv er uitgeleert

In krygs-kund , u de naam van méefterfchap vereerc.

Nu luft haar aan te zien het heir te voet te paarde

Tt 2 Zich
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Zich oeffenen in ’t velt , met bufch, met piek, en fwaarde.
Nu ’t voorhooft grypen aan , nu geven in de zy

,

Nu fluiten de geleen, nu openen de ry.

Nu rond ,
nu vierkant ftaan , nu rechts nu flinx te keeren.

Nu zich begravenom den vyand afte weeren.
Nu buiten graft en wal in open velden ftaan.

Nu bruggens over ’t valk van diepe ftromen Haan v
Nu maken weg en paddooi* zinkende moeraffen
En nemen ’t waterweg üit poelen en uit plaflen.

Dit is u eigen kunft. Nu neemt u yder aan
Om onder ’sVaderszorg enVelt-heers lalt te ftaan.

Elk Hopman is bereit met willige Zoldaten
Te volgen waar gy

5
t heir der Hoog-vermogen Staten

Te water of te land te voeren zyt gezint.

Elk luiftert na u woord en paft op zyn bewind

.

Ontfluitmy , Erato , het lang vervolg der zaken,
Doetuwen Dichter vry door alle Landen raken,
Leit hem ter poorten in met oogen opgefpert

,

Vermengthem onverzaagt daar hard gevochten werd

,

Brengt hem te fcheep vervult met helfche dreigementen,
Hy vall

5

op 5

s Konings vloot, hy neem zyn fchat en renten

En pronk met zilvren beuit . Gy Zang-godinne wend
U zegen op zyn pen ,

en fterkhem tot het end.

Het eerft is Oldenzeel aan zynVidlory-kronen
En komt voor uit den weg tot grooter dingen tonen .•

Grol volgt. De zeegeTaam te met gefteegen op
Klimt tuifen Ooftenryk en Nafiau na den top.

Mars opent ruimer veld , en ftort door enge fluizen

Zyn krachten wyder uit. Wy zagen meer verhuizen
De meefters van die ftad , die daar in glory ftelt

Datzy gewonnen is van zulken oorlogs Held

,

En beft geraden vind den Leeu getrou te wezen
Als vorig 5

heerfchappy ofAdelaar te vrezen.

Doe wierd hetWezeltje verraft by morgeftont.
Daar Diedens wakkerheid een openinge vont
Door een vervalle vak der onbewaarde Veften.

En wyl voor Koek-koeks-berg deVeluw is ten beften

En Phlips en Ferdinand daar draven over veld.

Berooft haar eene nacht haar beuit, haar fchat en geld,-
^
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En fluit de poorten toe wanneerzy wederkeeren.

En lacht den aanflag uit der Ooftenryxfe Heeren.

ft Verbonde Land nufchier infchriken angft verzörlk,

Doe Spaanfch
5

en Duitfche knecht hetYfiel water dronk,

Doe Gelderland den brand’ van
:

t fchrale land befchreide

En Dofpen zag in vlam en torens in der Heide.

Hier is nu Hannibal , en Brenno voor de ftad.

Maar onder dezeV orft iswedermoed gevat. •

De Zon quam ftVaderlandmet nieuwe glansbefchynen
En joeg de wolken weg. De Spaans’ en Duits verdwynen
En dekken het gezicht van fpij t en fchaamte gram
En treurenom den valdiefchielijk over quam.
Men had met dam en dyk én wateren geftreederi.

Menhad deVecht befchanft , denVyand afgefneeden.
Men hadde by der hand wat macht en moetvermag

:

Maar kracht noch dapperheid gafzobequamen fiag

Als die haar dreigen quam het keelgat toe teftrikken,

fuift als de dageraat den zilvren dau quam likken

Ën zag de brugge flaan , de Krygsman op de wal ,

De poorten overmant , deWezel in de val.

Niet anders gingtin Zee denKoninglyke fchepeti

Van goud en zilver ryk. Men zag van NafTau lleepen

HetColchisvan Peru , en met de gulde vacht

,

Den Spaanfen uitgefchut , zyn kielen weer bevracht.

Die lichten haar den huig , en fwolgen in haar rompen
Den koftelyken fchat van goud’ en zilvre klompen.

Daar Phebus aan de Kreeftzyn zomer-ftralen went
En rukt zyn paardenom , is

5

sVorften lofgement.

Daar Cuba leit en lij t de barning van de baren

En daar Matan^a ver den Schippers die ftbedaren

Zyn ree en Haven toont, valt plunderig en vracht.

En metzo rijken beuit verzietmen Schip en jagt

.

Het blinkend ingewant de Potofynfche bergen.
Dat met zyn wittigheid de blanke Maan kan tergen.

Vaart heen na Holland tge ; de Schipper ftaatverblyt

Verwondertvanzyn vracht, gekregen zonder ftryt.

En ziet de fchatten aan met fweet noch bloed bedropen $

Waar zou men beterkoop zo grooten roof belopen ?

Men zeit datPanama dit onheil heeft befchreit,

Tt j En
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En al wat uit Peru daar heenzyn rijkdom fpreït.

So delen wy met Phlips ookinde nieuwe Landen
En nemen late wraak derketenen en banden
Van Attapaliba

, jen ’t goddeloos beftaan
Dat tegen \ volkren recht Pizarrodorft begaan.

Fortuin gaat uit het fpoor der mogelijke dingen
En moedig op ’t geluk derft noch alliooger ipringen
DeVorftwint ’sHertogs-Bofch, dat al de wereld leert

Dat niet onwinbaar blyft daar hy fijn wapens keert.

DeGodenfwoeren’tftuk, en was die ftad en wallen
Van hooger hand gedoemd in fijn g 5weid te vallen.
VrouwVefta florpte ’t nat en maakte poelen droog >

Neptuin nam weg waar uit dekryg fijn voedfel foog 3

MarS maakte krachtelooshet kruid der Hertoginne ,
Diapeleerd’hem met de wyze Schild»godinne
Rivier en wateren bedwingen met een toom

;

Nu werpen overhoop het aartrijkin de ftropm ,

Nu weder over ’t land de woefle ftromen brengen,
Der Goden woningen d’een met den andren mengen,
De Satyr in het bofch door water-nymf behoen.
Door 3

t duifiere Palleis van Pluto henen woen ,

Ontdoken in deraard bedriegelijke vuiren
En door zalpeters kracht doen berften wal en muiren
Na dat die buiren-fchrik

, die bos-draak lag verkracht.
Scheen minder als het plagwat d’outheideertyts wracht.
Geen Room’ of Griekenland haar werken meerverwon-
Deesgrootezeegerklok alP andren overdondert. (dert,

Wat men voor Capua , ofvoor Karthago dee

,

Wat Tyrus , wat Sagunth van haar beleggerslee
En kan by dit gevaart in een gelit niet draven.
Hier is van Xerxes weer een Athos door gegraven.
Men heeft hier fchans op fchans , en dyk op dyk geplant,

Men brachter Pelion op Offa metter hand.
Men lie ter tot de kryg niet ovrig voor de Goden

;

Hier heeft aan het geweld vernuft zyn hand geboden.
Deparbeid aan ’t verftant ,

5

t geluk aanal-te-maal 5

Des overwinners lof was al de werelts taal.

7.0 keerde Bacchusweer uit d’Indiaanfche Steden,
2o c-uam JEmylias te Romen in gereden.
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Zo Tiras na ’t verdelg van ’t fterk Jerufalem,

Zo juichte ’t Landalom met hand-geklap en ftem.

Nu is de Spaanfche macht weer elders aan te randen

Men roept my over Zee aan ver gelegen ftranden

Van waar my ’t wilde Land belaft te fpreken uit

Dat in Phiiippus oor niet al te wel en luit,

ïkvolgu, grooteVorft, en zal aldaar begieten

Uw’ Lauw’ren met het zap derzoete zuiker-rieten,
5T is niet genoeg dat gy die wont in ’t kruidig Ooft

,

Daar de Moluc met winft den gragen Koopman trooft ,

Ofdaar de Niger ftroom zich bergt in fwarte zanden*

Alwaar de Moriaan blinkt metzyn witte tanden*

Of daar de Perfiaan in zachte zyden duikt.

Ofdaar den Arabier na zoete balflem ruikt

:

Den Oorlog ryft in’t weft , daarin Vrou Tethis ftromen

De Zon verdwynt en ciert haar rokmet guldezomen.
Men zend op zyn beleit bemande Vloten heen
Die met haar kielen dwers door Atlas golven fneep.
En namen in met macht de Baai van menig Heilig

:

Noch voor Sin Salvadoor , noch voor haar zelven veilig*

Het fchoon 5 Olinda volgt het lot van Fernabuk
En gafvoor kleine pry s haar val en ongeluk.

Hoe neep den Portugys die neerlag in zyn lenden,

Hoe zag de Caftiljaan zyn ondergang in ’t enden,

Zyn vleugelen gefnuikt, zynfchatten wyd gerooft.

Alwaar de Zonnetoorts in tween den Hemel klooft.

En maakt deWereld door den dag van twalifuitren

!

Hierboutmen and’re Steen , hier ryzen nieuwe muiren.

Men doet rivierenwyd met vafte brugbegaan

En om ’t vermaart Recifveelfterke Schanffenftaan,

Kafteelen in de Zee, en fteene Bateryen

Om haarvoor ’s vyands macht te water tebevryem

De vogel-ftruisbetreet de boord van Rio*grand.

En die geboren is aan Waal of Maze-kant
Gaat voor gezelfchap mee. Tamarkgeef druifen ranken

En fchenkt den Noortman moft 5 en liefelyke dranken

:

Deilt vreemden Hemels gunft den vreemdelingen mee.

Pariba komter by en maakt zyn giften ree

Vanzoetelekkerny. De Pernambokze Maget
T t 4 Met



M et helder
5 pogen ziet hoezy haar zelfs behaget

ïn
5

t klappend fpiegelrglas , verwondertvan den aart

En milde fchoot deslands dat zulke vruchten baart.,

En geeft het zoete zap in
5

t hoge ript gewaflen 5 ( affen

Het Noordfche Krygs-volk vecht daar met zyn vierig’

De Son voor henen loopt. De zilvere rivier

Gevoelt op zynenriighet Zeetifche roer en ftier.

De ftromenzyn verfchrikt Yand’ongewone volken

k Earbarifch water zuip ons bloed in zyne kolken,

J)e nieuwe vreemdeling ziet Adams kinders naakt

En lopen zonderfchaamt
5

, en na de reden haakt

Waarom de broeders
,
d’een v an d’ander , zoyerfchillen.

Die dus , diezogekleet
,
en die met.blote billen.

Den ingeboreling voor den uitheemfchen vlucht
Enziddert alseen blad voor

5

t yflykkrygs gerucht.

Defchepen, die hy ziet, yreefthy dat Legers voeren.

En beek zich zelven in dat uit gelofte roeren

De dood hem zekerlyk zal vallen pp het lyf.

En ’tSchut vermorzelen, hem, kinderen, enwyf.

Wy zien recht boven ’t hooft de felle Sonne-paarden

:

^y zien een vreemt gefternt yerryzen van der aarden

;

Hier is het Griekfefchipdatgulde Vliezeavaart,

Hier brand het Wierookvat,hier pronkt de Paauweftaart \

Hier is de Watergang en toont zyn rugge bochtig.

Mierzyn ons Winters \yann, ons Zomermaanden vogtig.

Hier hgeftmen tweemaal Qegft , en d’onbekendeziet,

Hoe dat de Zon de fchaau nu Noord nu Zuiden fchiet.

Na h y de mïddeilyn nu gintsnu weerkomt warmen, (men
Hier vult metmenfehen vleefch Tapoeyer maag en dar-

En heeft de muil en hand met vrinden bloed begruift.

Die hy niet in der aard, maarinzynpenfen, huift,

Ën fchept een groot vermaak in danflen en in fpringen

Op vreeffelijk geluit van ongeregelt zingen.

Zo men te huis oit fchae van puine-kerken lee

,

Hier ryft een anderop , dat dreigt P hilippus mee.
Van waarmen regenshem nochlchepen toe zal ruften

Omhem te plunderen op vreemde zeen en kuften.

Deeszege werd gevolgt van nieuwe lauren loof

Weer in een ander werk , daarTpien ziet ten roof

De



Pe vloot van Izabelmet fchut en volk gegeven ,

En door dit nieuw beAaan de Scheld van vrezebeven.

Gefworen OverAen en Krygslui grof en dik

Verzuipen in het Slaak , en imoren in het flik.

De kreken uit haar mond ontelb’re floepen braken,

De banken , riem en fpaan van ’t heftig dreigen kraken.

Een yflyk fcheeps gefchrei doet loeyen lucht en Aroom.
ging met dappre moed wel eer het ftrydbaar Room

Den Africaan te keer ,. en klonkhem in zyn lenden

;

Zo dee Carthago mee , wanneer de kans zich wende.
En dat Xantippus weer verfloeg de Roomfche macht
En harenVeldheer zelfs gevangen binnen bracht.

So dekte Xerxes mee het Helles-diep met kielen

Doe hy gefwooren had Athenen te vernielen 5

So Nicias, zo ook de Macedoniaan
Doe hydoorAreng beleg deeTyros overgaan 3

So quamen zich ter zee met volk en fchepen fpoeyen
De t’zaam geAanne broersomTroyen ui t te roeyen.

HierzynThermopylen, hierSalamin, hiermee *

Syn engten , daar men kloek denVyand in beAree.
GeenTrebia zo veeg voor Sevenbergfe knechten

,

Daar Romensborger-hooft de neerlaag lee in
5

1 vechten,
De kloeke Batavier neemt alles wat hy vind,

EnfleiptdeSpaanfche macht, gedientvanty en wind,
Dezeeufche Aromen af, met fchepen

, fchut en knechten.
Niet minder was 5

t, doe hy de Maze ging bevechten.
En dee hem vaA geboeit verzuchten in zyn kolk
En voerde vol van moet zyn wapenen en volk
Door ’t hoge Luiker-land. Hiert werd al weer gewonnen 3

Het fpel is naau geeint , het ander is begonnen

.

Sie t , Neerlandzet zich voor de poorten van MaAricht
En yoert zyn heirkracht weg ver buiten ons gelicht.

De VorA des Vaderlandszag Keizersmacht af-zakken
En lacht den Donau uit , hoe wel hy op zyn hakken
So menig Krygsman ziet , en zich alom bezet

,

So fwichthy echter niet , maar arrebeid te bet
Om de beleege Aad in fpyt van haar te dwingen

,

GeruA en wel getrooAom zich te zien befpringen
Van Elips en Ferdinand ,

en wykt niet eene voet

T t 5 Hoe
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Hoe dul dat Papenheim op zyn begravingwoed.
Detorens, halfvernielt, die dreigen vall te vallen,

Deweering , weg geruktvan werken en vanwallen

Door donder en gebeuk der flukken grofen groot.

Stelt borger en zoldaat voor loot en yzer bloot.

De blaas-kaak gaat weer heen (daar helpt geen macht van
Hanflen) (fchanffen.

Enfleiptde lands-knecht mee, geweertvan flerkt’ en

Men fchudzyn kareis uit , zo onlanx fors en bars :

Haar plundje werd ten dank geoffertop aan Mars.

Hykan ternaauwer nood het overfchot vergaren

En treetop pieken fwaardvan zyn gematfte fcharen

En werd onzinnig op der dooden fchimmen gram.

°T wasVenlo , ’t was Roermond , dat men te vorens nam.
En Stralen gafzich mee aan onzenV orft gevangen.

Gy waart geen kleine peerlook aatl zyn kroon gehangen,
Rhynberk, die driemaal zyt van Naflau overmant.

En ftoot den hoogmoed ftomp van Ooftenryk , en brand

Een merk in ’t groene hout der BorgonjonfcheHokken.

Gy groote roveires
,
gewent alom te plokken

U buiren aan den Rhyn , boet veler luiden fcha

Nuzeiver afgefneen door onze fchop en fpa.

En valt van uwen throon van boven neer gefloten, (ten.

Geen ihïjkweer hoog en dik
,
geen fterkte , Schans ofSlcg

Geen flromenkunnen u voor dezen flag behoen j

Gy moet, als anderen, uw poorten open doen.

O groote Zege-Vorfl , noch isdyn eergeklommen

;

Thanswont gy Stad op Stad,nu wint gy Hertogdommen 5

Limburg, nu machteloos, geeftzich in uw behoed

En treet des Konings Kroon nu garen met de voet

,

En fweert den Scepter afvan het geweldig Spanjen i

Dit Troye geeft zich aan dees Pyrrhus van Oranjen,

En maakt tot Hertogen de Staten van het Land
Ter Oorlog t’zaam verknogt door eendragts vaften band,,

Dit is den achflen pyl , die ’t bondel doet vermeeren

Gevat in Leeuwe-klaau. Zo wafthettalder Heeren

Aan ’tftuir van 't Vaderland, zo breid haar Ryk zich uit

Dat zyn gezag niet meer in enge palen fluit.

Sagunthus wierd getemt door menigte Yan dagen.
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Het dapper Ilion flont ftormen uit en flagen

En lleipte zyn beleg tot in het tiende Jaar

:

Dees fterkte gafzich opalft Naffau wierdgewaer.
De Godenopenen de hoog-gelegen muiren s

Een Vorftendomis hier een werk van weiniguirem
Dit is de gunfte vaneen goede Krygs-Godin.
Men quam , men zag , men nam des Konings Landen in,

Engy, óftrijdb’reStad, dieeertydsmoftgedyen
Den braven Genuees ter eerezonder ftryen,

Breda , verciert weerom met groenen Lauwerier
Het Zeege-ryke hooft van onzen Batavier.

Geen vuilen hongers-noot
,
geen flecht en eerloos vallen

Verwint uO verften, en breekt den moed der gallen :

Mengatermetgewelt, en taftu aan metkracht

:

Door J

t heetft
5

en ’t harfte werd den zoldenier gebracht.

Daar ’s nietzo vreeflelyk dat niet en werdbegonnen
En kloeklik uitgewrocht. Gy wierdin ’tkort gewonnen*
Zo dat dees dulligheid geen langen duir en had.

Gy zaagt haalt U Baron in
J

t midden van zyn Stad.
Wat fpreekt gy tegensmy van valfche Turrif-fchuiten^

Van mannen overdekt met veen endary-kluiten ?

Ons Velt-Heer weet hier niet van aanflag of bedrog

;

Dat deden wy wel eer , doen hier de Krygs-God noch
Liep in den langen Rok ; nu is hy heel volwallen

En zoekt geen hulp in lift ofvoordeel in’t verraffen.

Hy vecht nu onvermomt en wint het voor de vuift

.

Noch is het niet genoeg datmen hier Goden huift

Die fteeds haar vreugde zien in hakken en in kerven
Ën wat de wreedheid luft : de ftatige Minerve
Staat aan Bellonaas zy 5 zo óngelyken aart

Gaat hier ineen gelit met minzaamheid gepaart

.

Hier laat welfprekentheid zich onder Trommels horen.

En uit het nieu geftoelt dringt in het hert door d’ooren

Geleertheidsheldreftem, die Maat en Regel zet.
En bind de Wapenen aan Reedlykheid en Wet,
Op dat , dewijl de fchop den Spanjaart is gegeven
En 5

t erger onverftand en woeftheid werd verdreven

Door konft en wetenfchap , de Stad geloven mag
Dat zy gewonnen is tweemaal op eenendag,

1 o
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Diedag,ö F reder iiK,fchootookgewenfteftralen

Opwien de Minne-moer haar tempelen enzalen

Vooruw doorluchtig huis in Brittenland ontfluit >

En breng in Wilhem S bed een Koninglyke Bruid.

Terwijl gy voor en na dwingt fterkten en kafteeleri

En doetuw grofGefchut op wal en muiren fpeelen ,

So neemt gy over Zee het hert des Konings in

,

En buigt de Scepters zelfs ten dienfte van de Min.
-Gy maakt drie Kronen vaft aan uwe Laure-blaren

Terwijl de jonge Jeugt in noch onrype Jaren
Onnozel minnekooft in ’t prachtig Ledekant.

Doe fc-hoot de Min voor u een pyltje met zyn hand,

Doefnee Afcaniusde rugder Noordfche baren.

Als ’t yier en minne'toorts noch zonder hette waren
En van des Schutters boog geen groote fmert en quara.

Ditwas een waardi g lot voor u verheven ftam.

Geen minder glory was- ’t , die blonk in ydersoogen.

Met eeren-tytelen u naam te zien verhogen.

Die gafü Vrankrykwel, maargy, doorluchteman.

Had u dat zelfgemaakt : zy ftrekeroordeelvan.

Ik bid u houd my op , ó goede Sang-rmeefterfien,

Terwylmy grooter drift komt na de zee toe perffen

En ik vol vechtens luft vaft op de Npord-zee dryf.

Daarmy den Oceaan fpuwt golven op het lyf-

Daar Amphitrite fpoelt myn mond met zoute baren
In plaats van ’t zoete nat uit heilig’ hoeven-aren

,

En dat uw trompen , Tromp, benemen dag.enlucht.

Enmy de vliende Vloot noch niet en is ontvlucht.

Komt,Spaanfchefchimmen,komt,enlaatuzugten horen

Omtrent dit Helden*graf, komt dit gebeentverftoren,

Befwalkt het gulden hooft der heugelyke Son
Met nare fakkelen. Dees’ ift die u veiwon

;

In hem vernielde men de driftige Cafteelen,

In hem gingt gy te grond en ’t water in uw keelen.

Den halfgebrade Spekfwom door de golven heen,

Menfteektdezeeinbrand, om door die vlammeteen
Te leeren Arragon de gulle Noord-zee drinken.

En Jafon en Tereeszienfpringen ofverzinken.

O vrind der Hemelen aanfchout van boven neer
De
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De merken van u deugt , van dapperheid en eer.

Gy heerfcher van de zee
, gy deed de fchepen ftranden

En zetten haar in Duins op barningen en zanden ,

Die monfters van het diep , dat fchrikkelyk gedrocht,

Gy z.ydhet ,
dienaaft God, dees macht te fchandebrocht.

En joegt te grondenwaartzo groove Zee-gebouwen.
De vlam die welig woed door planken

,
pek , en touwen

Taft ook den Tagus aan . Het vier dat hier zo woelt
Schynt dat Caftilien ook aan het herte voelt.

Men ziet het maften-bofch dat wolken kan genaken.

Dicht onder 5

1 kryte-ftrand door hars en fwavel blaken

;

Lycaons dochter geeft haar weeldrig hout-gewas
Ten wiflen ondergang, en laat tot kool en as

Haar eigen eik en yp gelukkiger gedyen.

Zy voelt de wermt’ om hoog , en zonder medelyen
Ziet heiligen in nood van vier, van damp en fmook.
En Kareis goude kroon befwalken van den rook.

Het yflelijk gefpan der helfche Razernyen
Schud vaft den ilangen-tros,die langs haar hoofden glyen.
En hitft het hete bloed der mannen fel en gram
Tot liaan en plonderen op. Den hel-hond zelfs vernam
Den brand , en Phlegethon en Styx van vreze beven,
5
t Omfpoelend water kan geen trooft de fchepen geven

:

Het vier verfwelgt de Zee , en llorpt de naafte vocht
Die door het hete zand verteert in damp en locht.

Doen uit Galiflien dees vloot ging onder zeilen,

Dees maften torens-hoog , die fterren konden peilen,

Befweek de bleke Maan alszy dit fchoufpelzag

En kroop van vreze weg al lang voor dau voor dag.

Argo, die ’tzuider As genaakt met fterre-ftralen

En met haar fteng bereikt des Steenboks Zonne-palen
Ziet dit verflagen aan , en vlagg’ en wimpels ftrykt

En ’toud Theflalien voor Spaanfche Scepterswykt.

Laat vry de grijze Tyd den dappren Mneftheusnoemen
En ftoffen op Cloanth r en op Sergeftus roemen.
Dat men hier Danaus , darmen Duillus haal,

Wy zyn in eene Prins dit al, en menigmaal.
Zo lang zich Sandwich toont metzyn verheven rotzen*

Zolang alsNereuskomt de Kentfche ftranden trotzen.
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Zo langmen ’t anker fpoelt voor Dover op de ree *

Zolang Oquendos naam zal ftinken overzee

,

Sozal ter hoger ftreng Oranje boven ftreven.

Seg Bergen aan de Zoom, zeg, wallen hoogverheven*

Wat nederlaag , watdoön, watlyken Wilhemgaf,
Wat Overftenhy zond, wat ruiters, nahetgrar,

Doe hy des Uchtens vroeg in zyn zo jonge jareii

Den vyand lokten ui t , en hieuhem in zyn fcharen

;

Doezynmanhafte jeugt op ’t moedig oorlogstpaard

Een dapper proef^ftuk gafvan zyn en ’s vaders aart,

Di e’t voorfpel van zyn Soon al voorzyn aankomft hoorde
En inhem voor het land een waardigVeld-heer fpoorde.

Terwijl de Dageraat met goud en rozen praalt

EnVenusmet haar fter deSon voorhenen dwaalt,
Sei hy met het piftool Kantelmogoeden morgen
En vulde zyn quartier met moord, gevaar, en zorgen.
En maakter menig neer ontrent der Reuzen Stee,

En voerde Borgia met veel gevangens mêe.
Sohooggy, groote Vorit, zyt door u zelfs verheven

So zietmen u weerom in uwe looten leven,

ïk fpreek van geen Chalon ofrep van Reinout niet.

Ik fpel geenOttoosnaamzowytberoemt > men ziét

Geen eeren-tytels hier van Ouderen en omen

,

Men pronkt hier met geen ftam daar gy zyt afgekomen

:

Genoeg is ’t , datgy leeft in een zo braven Soon
Die zyne jonkheid zet zo heerlijkop den throon.

En voertzezeege-rijk door zoveel vromigheden
Van zyn voor-ouderen , terwijl dyn ftramme leden

Een onvermoeide ziel noch op de benen houd.
Herdenkt noch eens metmy uwrampen menigvout,
O dapper Vlaanderland , u onlarix opgekommen,
Uwftromen dicht bezetkloekmoedig door gefwommen.
Haar weeringen verkracht door fnelheid en gewelt,

Befchreit van ’t machtigGent , van Lieve,Ley en Scheld;

Nu zynuw havens ons , uw Saflen toe gefloten

Voor vrind en ingeland* , uw* akkers overgooten
MetVyandom end’ om , die *t land onveylig maakt
So dat de Zeeu daar vry uit zyne grenzen raakt

.

Engy, o Gennips-huis* die ftoutop wal en grachten



Op ftroomvan Niers en Maas een leger kunt verachten.

Moet buigen voorden Vorft , en ’t doet ufwygeutgosd
Dat ’s Konings oorlogs-volk haar neften ruimen moet,
DeMaagt van ’t Waafle-land, zolangonoverwinlijk

Voor Naflauws wapenen,vertoont uit noot haar minlyk
En zoekt onsvrindfchap aan , nu nedrig en befchreit.

En kent eerbiediglijk haar hoge Mogentheid,
En zeit Antwerpen aan , die KeizerlijkeVeften.

Datzy ook wel een beurt mocht krijgen op het lellen.

Die zag hoe fnel men ’t heir ter Itromen over bracht

En ’t land aan alle kant bezet met Staten-macht

,

Tot datnu afgemat door ’tfpelen der Kortouwen, (wen.
Door ’t berften van Granaan,die moord en brand uitfpoif

Het Huift verloren gaf, dat alfins open lag

En nu vergeefsom hulp na zyne Schanflen zag.
Malakken onderwyl voelt onder ’sPrinffen Vanen
De macht van Hollands Mars , die by d’Ooft-Indianen
Komt Spanjen op het lyf , dat Goa ftaat en beeft
En wat den Koopman kruid en fpeceryen geeft.

De woefte Zee lietzich van alle buit beroven

,

De fchepen opgeftuwt van onderen totboven
Die braakten oegften uit van liefelijke waar.
Neptunus in zijn rijk was zelver in gevaar.

DeesVeltheer heeft gevoert de zee-vork met drie tanden
En rompen wyd verftroit op wild’ en woefte zanden.
De fwart ontfangt zyn wet. De wreede Moriaan
Leert bukken onder ’t jok en aan zyn handen gaan.
En wet vergeefs op ons zyn nagelen en tanden.
En fluit tot een verbond met dezen held zyn handen.
Loandaes lantzaat zengt voor onszyn naakte vel

En vloekt de flaverny der Spanjaarts , al te fel.

De goud-kuft van Guiné en Mina ftaat ons open.

En doet den Africaan zijn goud oprecht verkopen
Die onze kielen laad met ongevalfchte waar.

De Swart van Sint Tomé ontfangt den Amftelaar
Die om de winft veracht het vinnig zonne-blaken.

Wy zijn na Chile toe , daar wy verbonden maken.
Daar ftond den Hommen hoop , en als het door den tolk

Verflont des Princen naam , boog zich Cafijk en volk.
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Gelukkig OorlogsVorh * het is door ubehiefeH

Al t’zamen uitgerecht * wat door de Batavieren

Of by of buitens huis is loflyk uitgevoert.

Zo breed zich d’Aarde fterkt * zowyd zich ’t watet roert

Blinkt over ’t woehe ruim de luiher uwer daden.

U w’ onverwinlyk hooft pronkt met de laure-bladen*

Te land * terzee, verdient* NuryftgymetdeZon
En klimt ten Hemel op van onzen Horizon

*

Nu zyt gy daar hy maakt den middag in het Suyen*
Nu daar hy ondergaat 3 nu daar de Noorder-buyen
Behoken man en 1chip met hagel

* ys en fnee s

Daar is geen ’s wereldsoord
,
gyzyt* ofwaartermee.

Z egt my
* o Recht-godin * die luiden * land en fteden

Op zachte tomen ryd * met watgenegentheden
Het volk en overheid hem waren toegedaan 5

Men zag * terwy1 hy heeft aan 5

1 roer van ’t fchip gehaan
V ree * liefd’*oprechtigheidweer op een nieu geboren*
Geen twih offeilen haat de borgeren verhoren*
Het Hofen berhe niet door onbefchofte pracht*
Geen gullen overdaad de grooten t’onder bracht

,

( Die ’t flordig huis-behiermet armoe doet bekopen

)

Geleerde Wetenfchap is weder op-gekropen *

De vlugge paarden-hoefontfluit den ouden bron*
Daar vloèid weer geeftig nat van ’t heilig Helicon.

De rol verhaat de trom
* de trom de rechter-banken*

De tabberten ’t geweer malkanderen bedanken*
Des Veldheershoog gezag werd door het rechtbewaart
En dat weerom gehut door piek en hellebaart*

Voorzichtigheidhem heets ter rechter hand geleide *

Ter flinker* vaheTrou* de Wakkerheid verfpreide
Zichom endom * en zag met zeven oogen toe*

Die wierden in den nood van waken nimmer moe.
Onvroomheit zonderfchaamt wiert by hem niet geleden,

Zyn woord was minnelijk , zyn macht vol zuchtigheden *

Zyn tong bekorelyk* die veler herten hal.

Hy wift dat zoet gezag bemint is over al*

En dat het hreng gebien den Princen wel doet vrezen*
Maar dat van yder een zulk heerfchen werd geprezen

Als een zachtmoedigVorh zyn volk te voren legt



Met liefgetalligheid dat billik is eil recht.

Hy ging zich zelver voor , en vraagd’ aan eigen zinnen

En kloeke herffens raad van
5

t geen hy wou beginnen.

En vond niet goet dat zich een Vorft geheel betrout

Op anders onderricht
,

gelijk het jeugdig hout
Door ’smeefters vingerswerd nu dus, nu zogebogen,
Zynlydzaamheïdinnoodftont vaft en onbewogen.
Hy kolt zyn tegenfpoet verfwelgen tot den dag
Dathy weer goede kans tot wraak en ftrafte zag.

In dezen boezem fchool de zagtheid vanTrajanus

,

Hier was Fabricius, Titus Vefpafïanus,

HierBrutusintezien, die voorde vrydom ftyf

Der Roomfcher borgerén opzette goed en lijf.

WatwasdeBatavierin’sHemelsgunftenzegen,
Doen onder 't zelvig hooft de Krygsman trok den degen.

Het Raadhuiswetten gaf, en d’eenvoud Holland ftreef

Die llinxe guitery uit goede zeeden dreef l

Hem heeft het Nederlandgeeert gelijk een Vader,
De Lely-bloem bemint ( aan ’tFranfe bloed wat nader

Doormaagfchap ingewikt) de Teemswel hooggeacht,

De vaders van Sint Mark zyn eifch met gunft betracht s

Zyn oorlogs metgezel , de koene Vorft der Zweden
Erkende de waardy van zyne dapperheden

,

De Duitfch ontzag zich niet van hem te riemen aan

Een voorbeeldom een flag in open veld te (laan

.

Hy dee alleenelijk den Spanjaattvan hemfchrikken :

Hy had hem afgefcheurt zo groote wereldsflikken,
Zyn vedren uitgeplukt, inOoften, Wellen Zuid,
Zij n goud’ en zilvre vloot gemaakt tot roofen buit

,

En rijken zonder eind verr
5

over zee befprongen

En ’s Koningsarmen uit het lid met kracht gewrongen

,

Zyn onvërwinbaarheid bekent de Moluccaan,
ZodoetSumatramee, zo ook de wree Javaan, .

En watter Koningen der Ooft-gelegen landen

Zich fpreyen door de Zee met havenen en ftranden,
%

3T zy men aan Celebes of aan Gilolo koom,
Ofaan de Sundaas ftraat , ofaan de Ganges-ftroom.

Terwijl dit uitgevoert werdop verfcheiden oorden
En dat Europa fcheen , van wezen en van woorden

V v Ver



Verandert, nu te zyn den langen oorlog zat

:

Wie heeft het fel geweer uit Mavors vuift gevat >

Wie greep het bloedig fwaart uitzyn metalen handen ?

Wie rade tot de Peys den afgematte landen ?

Wie heeft de Koningen , fpy t trommel en trompet,
De wet, en maat, en mart van ruft en vree gezet ?

Dit is, ó Prins, uw werk. Gy legt de buyen neder
En brengt de Zon in plaats van ’t ongeftuimig weder

:

Gy neemt den ouden wrok terVorften boezem uit

En brengt haar hert en hand tot minzaam vree-befluit.

Gy maakt , wanneer gy voert het Staten heir te velde.

Dat yder voor uvreelt, enDonau, Rhijn, en Schelde,
EnLechen Yzer-ftroom vooruwe wapens beef
En vry al beter koop en goede woorden geef.

Trqmpetten
, diemen plag met opgefwolle kaken

Te fteken in het veldom mans en moed te maken,
Zyn boden van de peys 5 de trommel, lang gewoon
Op rouwen oorlogs flag zal met een zoeter toon
Ons poreqs ftreelen, endegulde Vree verkonden.
Gy neemt u voordeel waar, enarbeidtot verbonden
Met wapens in de vuift, en dryft de wereld aan
Om tegens wil en dank na eigen ruft te ftaan.

De kroon , die u het hooft omcingelt met laurieren.

Zal haaft de wereld zelfmet hareblaan vergieren

;

Wy zullen deelen mee aan uw olyven-tak
En leven zonder twift in vreugde met gemak.
Ditis, ógrooteVorft, te hebben recht gewonnen.
Als Eerzucht doorzyn winft gelijk als afgeronnen
De Kryg den hals aftfnyt , en vaft in boeyen fluit

Wat over land en lui zich ftort ter hellen uit.

Als Eendracht op het left van de gefwollen oogen
Der droeve moederen de tranen af komt drogen.
Als wreer de zoete Zon breekt door de wolken heen.
Als men de fwaarden ziet tot zicht en zeyflens fm een.

Het Helbaart tot de ploeg, de piek tot egge tanden,
5
t Onenig burger-lyfweer voegen hert en handen.
En op het vriendelyxft omhelzen met een kus:

Als ’t yzelijk geluit des feilen donder-bus
EJn ’t vreeflykkaliifs vel verandert werd in fluiten

,

Trom-*



Trcmpet en Ketel-trom inVeelen en in Luiten,

Geen ftuk meer blixemsbraakt , en vrees en twift en haat

En vrekheid en bedrog weer na den afgrond gaat

.

Seg,Hollantswy t beroemt,zegt gy vermaarde Zeeuwen
Ofgy oitzulken Vorft had in voorgaande eeuwen ?

Slaat rondomuw gezicht en wandelt door hetouw.
Gaat door het Beyers huis , doorfnuffeit Henegou ,

Ziet op Borgondien , en doet uw oogen draven
Noch hoger , en voorloopt de beurt der Franfe Graven*

Voegt hier de luifterby van ’t Ooftenryksgeflacht

En die noch hedendaags de Luk-godin toelacht

En J

t hoge Lands bellier in handen is gegeven. ,

\

Hier is d’uitmuntenheid ter hoogden top geheven*

Hierishetpuikvanali wat is, ofwas voor heen
In velen omgedeilt, dat vintmen hier in een.

Beroemde Vorft
, gy hebt uw perk ten eind gelopen*

De baan tot voorder eer ftaat u niet langer open.

En fnydmyn woorden afen algemeine vreugd ;

Gy hebt genoeg , en meer , door onvermoeide deugd
HetVaderland gedaan. Gods-dienftige gebouwen*
De Kerken zyn aanU op ’t alderhoogft gehouwen

:

En Steen door u bewaart ofaan den ftaat gebracht,

Kafteelen overmant door meer als menfchen macht

:

Zo menig fterkt’ en fchansdooruw gefchut gedwongen*
Bolwerken door ’t geweld van polver opgefprongen

En watter buigen moft voor een onwinbaar hand
En ’sVeldheers eere-vaan op ’s werèlds Schouburg plant*

Gy wiens verheven naam kon aan de fterren ftoten.

Werd* als by een gepakt , hier in der aard gefloten.

Die elders door ufchut heeft menigmaal gebeefts

Deftad , die op haar fchoot ueerft ontfangen-heeft,
Ontfangt weer in haar fchootuw affchen en gebeente*
5
1 Is allesop de ftraat 5 nieus-gierige gemeente
V an in en buiten ’t land propt Haag en Dellift vol.

En zent haar zuchten mee tot in het donker hol.

Men hout ook ni et alleen dyn uitvaart in de muiren
Van u geboorte-plaats , ofvan haar naafte buiren s

Men draagt u alzins uit , daar is niet eene ftad

Die mee niet met de hand de Baar en heeft gevat

.

V v z Uw
.



Uw Lijk-ftaat werd gevolgt van menig duïzent zielen
j

Van wien de lange weg en iteeg en ftraten krielen.

Het rou-gewaadzo veel getemde volken dekt 3 ;

De klokken , diemen ftaag in hoge torens trekt.

En doen ten bomgat uit des Prinffen uitvaart horen*

Beroeren meer den geeft van binnen als de ooren 3

Hetkomtden Hopman voor of Neerlandwas in laft

Die werd met fchrik en angft , en droefheid , aangetaft ]

De bango benden zyn in roeren door het luyen,

Defchildwacht , die voorwind , en natte regembuyen
In enge huisjes fchuilt en op zyn waken paft.

Maakt zich vervaart by nacht , en de verfchrikte gaft

Beek zich voorzeker in het Lyk te gaan geleyen
En raakt door me'de-ieed wel lichtelijk aan k fchreyen.

Terwijl de Ruitersknechtzyn paarden roft oftoomt
En fpreekt milïchien een woord waar voor de klepper

fchroomt

,

Gelooft dat
5

s Prinffen geeft komt in de ftallen waren.
Enk beeft, dat van het quaad onkundig is, vervaren.
Terwylwy fwermen in de fchaduw van de vree
Zo werter noch gcftreen . Op yder oord en ftee

Komt den zoldaat zijn ampenkanffen voor zyn oogen.
Hem dunkt hy ziet den Prins met yver aangetogen
Z ich zetten voor een ftad , en vaardig met de fchop
Het aardrijk openen en fchanffen werpen op,

Des legers ommetrek valt aan malkandren fluiten.

Voor gracht en boezem-weer des vyands aanval fluiten*

Op allesgad^ïaan tot voortgang van het werk.
Een yder porren aan , die zacht, dees met een fnerk,
Den blode met een graau , den will’gen met beloften,

Den ftoiiten met een wenk , met bier den onbefchoften*
Om dal en roekeloos ter heeter plaats te gaan,

Den kalizen met geld tot liaaftig graven raan,

Hy
, die de loopgraft delft en opent blinde paden.

Zou op zyn lijf het zand en zoon wel willen laden
En met dit lyk zyn wrerk te hebben tot een graf3

De ruime galery loopt achter fmaller af
En werd een kift gelyk. Eer berft uit defpelonken ,

Geopent door den flag van k wrede vier en vonken.



Hier wenfcht eenygelyk dat hy begraven zy

,

Hier is het lyk-vier , hier , hier fwerft de kijker by

.

Wathaaftgy, Gelderland, en wilt het alles wagen }

Die uwen He&or was leit van de dood verflagen.

Bouwt hem een koftlyk graf, daar uit den fnellen Rhyn
DeWaalzynftromenfwelgt. Zynas, zynbeenenzyn
Daarhy de Schenker Schans by duifter overvallen

Herftelde met geweld , en die onwinbre wallen
Ontwrongmet loutrè kraft den jongenFerdinand ,

En kreeg die fterke klaau uituw benaaude land.

En floot de Betuw toe. Gy , Vriezen , op , aan *t draven.

Brengt fteen enzarken aan; Hywerd, niet hier begraven

Maar in uw’ akkeren. Hy, die volzorge was
Om te verzekeren uw poelen en moeras.

Ruft daar 5 en wilde wel dat dit mocht zyn onthouwen,
Doethem, gy YffeMiroom een marbre Tombebouwen*
Maar daar , daar Cuculi weerom te rugge moft
En geven ’t fpel dat zo gelukkig was begoft.

Vergeefs, óZeeu, houd gy den uitvaart byuw buiren 5

Dekt daar met droeven rouw u zeiven en uw muiren
Daar hy uw grenzen van uw vyand heeft bevry t.

Engy, ó Holland, die zyn Hoogheids voedfterzyt,

Engy, doorluchteStad, des Bifichopsoude zetel,

Engy, öGroeningen, die machtig en vermeetel

Op uwe wallen ftoft
,

gelooft dat noch de Vorft
Sweeft alzins onder u , en in zyn trouwe borft

Noch tedre zorge leeft , bereid voor u te ftrijden

.

Het grafen droefheid zyn gemein aan allenzyden
En treft het hele Land, en over al is

3
1 lyk

Van Wilhem , Maurit^y en van HendrikJFreJLeryk*

Die d
5

aardeniet en koft, kan Delft nu overgapen
Op een’en felve plaats ley t Mars

,
geweer , waapen ,

En di e het oorlogs lot fo lang heeft uitgeftaan

V lecht nu des oorlogs eynd aen fyne lauwre-blaan.

En wijl hy befig is voorfichtich de gefchillen
Ten weder fijde recht te juiften en te ftillen

,

V ertrekt hier ftil van daan. Hyfchaft den Rijken ruft

Die hy numoe, geniet. En die met herten luft

So menig maaien plag totwapenen te dringen

V y 3 Ten



,

Ten beften van’t gemeyn , en’s LandsVergaderingeil

Met yver tot de krijg t’ontfteeken wasgewoon ,

Verftaat nu datmen voorts den Spanjaarden verfchoon.

Ziet uythetfelfde graf, ( hoelieftijkis’tomhooren !)

Dat Mars en wapens dekt , wert ons deVree gebooren
En weg genomen wat tot.vyandfchap en moord
En oorlog oorfaek geeft , en land en luiden ftoort.

De korte levens uyr heeftU , b Vorft , begeven.

En ik , wel eermet luft tot rijmen aengedreven ,

Voelmy verlaten vanmyn oudeSang-godin
En ik betrouwmy nietmyn vorig onderwin.

Wanneeruw Hoogheid quyntfoquijnenmyn gedichten.

Wanneer de fiekt verfwaktuw leden en gewrichten

,

Hinktmyn Calliopé , die uwe daden fong

,

En is niet rap genoeg tot fuiken hoogen fprong

:

Nu gy niet meer e
(

n zyt mocht ik van hier wel fcheyden
Maeruw doorluchte Zoon doetmy noch wat verbeyden.
En wijl ik weer verjong

5

die t’eynden aaflem lag.

En gy , obraeve Vorft , die hooge krijgsgefag (vaarde.

En 't roer van ’tNeerlands Schip in
3

s Vaders plaats aan

Begeerde goedertier datmy den Hemel fpaerde

Om te getuigen van uw lofflijk lands-beftier

,

En boven kruit en lood en ’t vinnig oorlogs vier

Te prijfen goede vree , indien men die kan treffen
,

En bovenfnoodepeys de trommels te verheffen.

Indien ’t fowerd verftaan tot weivaer t van den ftaet.

Kom treed ter goeder uur inuw gebied, en laat

Den laft van zulken ampt kloekmoedig op uw fchoudren ,

En beelt ons weder uit de deugden uwer oudren,
TrooftVrou Amelia in

5

t geen haar over quam,

DoeGod haar heer en man enÜ dyn vader nam

;

En wijl zyn heldre geeft u voor-licht met zyn luifter.

Gelijk de Noorder fter denfchepen in het duifter.

Zo ciert ook met uw naam Öranjens Eere-kroon

Englinftert, als een Zon, op uwen Vorften-throon,

Uw Vader, inzyntyd, omvatte Zee en Aarde,

Vervolgde zonder ruft zyn vyand met den fwaarde,
Tradhaat, ennyd, en vrees voor fterven met de voet.

DeDood, die ’tnietenkonwylhy wapens woed.



Nu hy die neder lei quamhemmet lift beftoken,

'En temden hem , te met van langer hand gebroken.
Voort laatfte toont haar glans der landen Vryjigheid,

De Koning zelfs verzaakt aldaar zyn Majefteit,

En kent voor Hoogfte-macht der landen Overheden,
Nu onder het beleid uws V aders vry geftreden.

Hy ftaat dien tytel toe : daar fclmr t niet wyders aan.

Alleen de billikheid en eerzucht dient voldaan.

Ditisdezaak: De Kerk, de Gods-dienft is behouwen,
Verzekert i$ den haart , de kinderen en vrouwen.
Zo eindigt Frederiik zyn uitgelope baan:
Zo werd het WilhemS beurtzynpoosteroerteftaan.

CAS PER BARLEUS
Tegens het

LYSTER VANGEN,
Aan

JACOB BAAK, Rechtsgeleerde .

Atmoogt gy Jacob Baak,goedaardig,vreedzaam
borft, * (gedorft.

Die noit naar wreedheid, bloed,ofmoorden hebt

My tot een overwreeden droevig fchpufpel noden ?

En v/ilt dat ikkom zien de halfgehange doden

,

En leden, fel verfcheurt, en beenen uit haar lid.

Verflikte ftrotten daaruw ftrik noch vaft om zit.

Zo velerhande flag van die haar zelfs verhangen ?

Hoe ’t menfchelijk bedrog de vogelsweet te vangen.

En voor d’onnozelheid de ftrik door \ aas verbloemt.

En zonder reden vangt , en zonder recht verdoemt,

ïk las Ixionspyn , op ’t fghrikkelyk rad gebonden,

Hoe Tantalus vergeefs werd van zyn hoop verflonden.

En hoe Prometheus isaan Caucafusgeboeit,

Hqe Syfippus de fteen ftaag rollende vermoeit.

En hoe Megeer verfchrikt met haar gewiffe Hagen,

En geeffelt met een toortsom ons gemoed te plagen.

En hoe Arachnes trots in ’t eigen net bleefvaft.
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Orións Dochter ftraf, enlyden: ookwatlaft

Van ftraffen Pluto op het heftigfte kan brouwen

;

Maar alleswas verziert.’kPlag’t voor verdigt te houwen^
Wat d’aangefteke geeft der Dichters had bedacht

:

Maar ’t doón en ’t wurgen van het vliegende geflacht

Geloofik zo tezyn , en houd ’t voor ware woorden r

Uw laan ftrekt voor ’t fchavot van ftreng gericht eti

’ Smoorden

5

Uwhoefis ’tfchoutoneelvanditbloedftortendfpel.

De Lyfter weektuw zand in bloed 5 de Vink, tefnel

Van het bedriegelyk net , op ’t onverzienft gegrepen.
Word van de wrede duim desveld-tyrans genepen.,

Dus oeffenthy zijn magt , en kneuft het kleene hooft,
Van ’t tere vogeltje , dat hy zo ’t leven rooft.

Maarzo zyn klachte kon de grage Lijfter uitten,

Zy zou dan tegens Baakmet deze reên beftuiten

:

„ Dat haar een fnode dood werd t’onregt aangedaan

;

„ Dat vogelsonderwet npch ook geboden ftaan , (gen s

„ Dat zy de nootwet volgt , daar ’ t al zich naarmoet neU
„Dat vrye keur noch wil haar nooit geweeft is eigen s

„ En dat de wyde lucht voor elk een open ftaat ,

„ Datzy en haar geflacht den honger eti haar quaad

„ Voorzigtig vliedenden het Noordom ’t Zuid begeven,

„ En lyden na de wil van ’t weêr een dolend’ leven

:

Robbefieneeten, ofal ’tgeen het afgaand’ jaar

3, Haar fchaft tot levens nut. Zyzyngeenoorlogs-fchaar
„Die Ryken drukt :Nogzyn in Kerk-krakeel bevonden,

3, s’Eneifchenzolddnochgeld, nochroofs noit fchuldig

ftonden

3, Op haren naam, die valfchby haarzynuitgefchrapt;

j, s’En raan tot pleiten niet dat goed en bloed aftapt >

„ Noch zy verdubbelden haar haav’ met fchendig liegen$

„ Noch voeren oorlog met gewelt ofmet bedriegen s

„ Ofplagenftadofdorp, of vreemd’ ofnagebuur,

„ Offieltlenimmermeerin’shuismanskorenlchuur

;

„ Nochkomen over,om een Maagt haar borft te grieven,

33 OfHuwlyksbant t’ontdoen van twee vereende lieven.

„ Zy eifchendeurtogtflegts,en’tgeenm’ een dolend gaft

Niet weig’ren mag na ’t recht dat de natuur belaft

.

Sulks
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3, Sulks datfyfthangerialsonfchuldig nooit verdienden;

Noch dat men ftrikken aan een tak fpan
3 daar fy fiende

93 Doch blind uit hongers-noot * geen noot fien voor haar
dood

:

,3 Maar dat zeifjupiter haar klachten niet verftoot.,

3 En dat den moordenaar haar dood zalHaan te boeten.

Indien ftmyn waarde Baak geoorloft is., ’kzalmoeten
Medoogend’ klagen met de Lyfter en Patrys

;

De Papegaai voorwaar te Hoof., alswaarhywys
Die wenicht fijn Vorft geluk 5 en eertdePurprekleedeü^

De Reiger fit hier op fijn Olmboom ook met vreden 3

En veilig fit de Gier daar hy fijn wildbraat eet

;

De Pauw leeft veiliglyk terwylfy moedig trect

,

De Swanenfwemmen vry inft diepfte der moraflen *

De Oyevaar is door fijn deugd ft gevaar ontwaflen y

'

En ft meeftc pluim-gediert dat berg en boflchen ziet ,

En ken die flag van dood noch ft dieflyk hangen niet *

De Lyfter vol ellende ih wilgenfchauw gehangen.

Moet van de felle menfch deesfnode ftraforitfangen.

Haar keelword toegeknoopt gelyk een moordenaar *

Ofdiefgeftraftwerd , die ft gemeen bracht in ft gevaar.

Het doetmy feer
.,

jazelfmyn oog verpynt haar ftralen ^

Daarzy de Leikkeri reis op reisfou in fien halen

,

Haat dood; haar uitvaart geeft aan geen Poëet vermaak.
Maar kift-u ft lacchen en dat ickmyn klachten ftaak ?

Zo zoektmyNymphen, die vernoegtop ft land nu leven p

Zo laatmy Theffelfchaê een deftig praatjen geven

;

Ik hoorde liever dat Duarta vriendlykzong*

En dat door dit gelui t uw vekftrikftukken fprong,DANK
Aan de aardige

tESSELSCHADE,
Voor het Fejloen ofgehangen in de Zale of

ft Huis te Muiden .

Elukkige Zale , daar ft weeutjen in fpookt ,

^JGelukkige Schouw., daar ft felden in rookt;

X X Wie
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Wie Schildert u dus , wie fielt u te pronk .?

Wie maakt udüskruidig, dus aardig dusjonk?
Is Flora gevallen uit Junoos Paleis ?

Is Pales in aantocht ? IsCeresopreis ?

Heeft Hebe gevlochten dit trots Feftoen ?

Pomoria getempert het root met het groen ?

Neen 3

5
t is noch Goddinnen noch Goden hun vont ;

Zelfs ftaan zy verbaaft
3 en zeggen in ’t rond

:

De wasdom is ons 3 die kond van een hand

3

Die zelf denyd door haar geeft heeft vermand.
Ik zie 3 zeide Ceres, myn lof en myn halm s

ïk 11001*3 zeiPomoon, myner bladeren galm;
Ik riek 3 zei Flora, de vrucht en de blom.
Die ’t Zonnetje van 5

t Ooft trekt Weftwaart om;
ik voel, fprak Juventa, mijn Appeltjens rond;
lek proeve, fprakPales, myn Pruimtjens gefond.
Doe zei de Poèet : ’tls Teffeltjens doen.
Die het oude maakt jonk, de fteenen maakt groen,
O Teffela leeft , van de Goden gekuft.
Die al de vyf zinnen kunt geven haar luft.

Ojrt;Huü telvluiden ) in de Pruimtyd > 1639*

Op bet hoogdravendtreurspel
van

JAN de VOS, Glafemaker .

nr Iet hier dektinft opk hoogft , deSchouburg op fijn top,

^-^Het Treurfpel opzyn wreetft, de wraakluft vol van
krop.

Nooit daverd 5

het aaloud-toonneel met meer gefpooks

,

Nooit fag men by de Griek meer bloedgefpat noch rooks,

Oreftes houd uw mond. A n dr o n i c u s die raaft

,

En dubbelt wee op wee , en Wraak op wraak, verbaaft.

Medeaftiltuw toorn. Laat Thameravolgals,
Uitbulderen voor ’t volk , en liegen door haar hals*

fcoosdadig Pelops huis , fwygt vanuw moordery a



Nu Aran hoopt op een en torft fijn fchelmery.

\Vaar was 5

er ooit een difch gefteurt niet meer geraas ?

Dan daar de kinders zyn haers moeders laatfte aas.

Caflandra wordgefchend in Rofelynsgewaat

,

Geknot van tong en hand , en eer door *s Moors verraat.

Hier klaagt de onnoofelheid. Hier doold een Hercules.

Hier krygt de Strengheid en Barmhertigheid haar les.

Hier ftryd de Keiferskroon met d’ ongetoomde min.
Hier kyft de oorlogsmond met ’tGeeftlykhofgefin.

Ik fta gelykbedwelmt en overftolp t van geeft.

De Schouburg word verfet , en fchoeit op hooger leeft.

RyftSophoclesweêr op ? Stampt iEfchylusweêr hier ?

Ofmaakt Euripides ditongewoon getier ?

Neen .

5
1 Is een Ambachtsman ; een ongelettert gaft *

Dienu de gantfche rey van Helicon verraft:

Die nooit gefeten heeft aan Grieks ofRoomfche difch 5Wyft nu de wereld aan wat dat een Treurfpel is

.

Athenen las het Spel, enlprak : Ik fchryfnietmeer
Die ons door glas verlicht , verduiftert al ons eer.

Op het Treur[pel van

B R A N D y

de veinfende

TORQ^UATUS.
y
t TT7As eertijdsmannen werk. Nu komt de teere jeugt,

* * En daverd op 5
t tooneel , en tart de gryze hairen

In treurfpel uitgetreurt, ja d’onbefneeude jaren

Verfetten tyd en kunft. De wijsheid gantfch verheugt
En weetniet offy is geleert ofaangebooren.
Torquatus veinft de wraak. Het veinfen is vol

kunft.

En daarfe fchynt te zyn , daar is de minfte gunft.

De Liefde doet haar beft Geveinftheidswerk teftooren.

Doch wraakluft dwingt de Min en overftelpt de vlam ,

En Norons vree^e word door ’t veinfen overwonnen.
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De Waarheït wasvermomt .het troubed was gefchonnen *

En in een vreemde vlam de wraak Haar einde nam.

Pus veinft de Jonge Br and, en doet ons al verwondren
Dat jonkheid veinfen kan.Hy bergt noch grooter licht.

En als T ör quatus veinft, fo veinft ook lijn gedigt*
9
t Is weerlicht tot een proef, daarna fööfalhy dondren.

Ons’ Amftelalshy lasdenveinfenden Torqjjaat,
Sprak uit de waterftröom : de outheid baet nu niet

,

Hu Pallaszulken geeft in kintsheid leggen ziet.

De eerklok van ’t Toneel nu niet als Brand en Haat*

U
’t Begin eens Brief van dePRINSSËS

aan den Prins voor den Bos gezonden.

Tij
1N zy ü tyd ontbreekt 5

5

1 en zy h et rou gerommel
•^Hiervan een fehraal trompet, daarvan eentrotzer

trommel
Uw 5 Tent doet daveren

,
gelykuw’s vyands hért

3
tEn zy gy

5

t in den drang van duizent kogels herdt

,

En,zo vol bloeds alsmoeds op
5

1 ftadigmenfehen flachtépi

Uw 5

loopgraafenuw lyf legt in desVyahds grachten

Verleegtuw bezig oog op
5
t droevige papier

Van Amelie uw Vrouw, en vanbenautheidfehier

Nietme eruw 3 Amdie: Staakt dat gedurig krygen

En laat den bangen Bofch een klink te minder krygen

Dewylikmetulpreck: Wilm kleine Wilm, enik
Verdienen *t uitftel licht van eenen oogenblik,

Enzoveelmingevechts. Loifer teere tranen

( Zy ftaats’ hier by en fclireit
)
met kinderlyk vermanen

Doen ’t zeivige geweid van mynbefwaarde hand :

Wilm 3 noch eens, kleine Wilm :
* * *

EINDE
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